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Módosítás 132
Caroline Lucas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A szén-dioxid árát teljes mértékben be kell építeni a termékbe annak érdekében, hogy a piacot 
a még inkább éghajlatbarát fogyasztás felé irányítsuk. Az ingyenes kiosztás torzítja a piaci 
mechanizmus működését, míg a teljes körű árverés jelentős bürokráciát spórolna meg és a 
leghatékonyabban díjazná a legjobban teljesítőket. A következményes kibocsátást és az átfogó 
éghajlat-változási nemzetközi megállapodás tekintetében kötelezettséget nem vállaló országok 
részéről az európai termelésre nézve okozott tisztességtelen versenyt a kibocsátási egységekre 
vonatkozó importkövetelményekkel kell semlegesíteni.
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Módosítás 133
Jens Holm

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A vállalatoknak nem szabad hétéves átmeneti időszakot kapniuk, mielőtt vállalnák a CO2-
kibocsátásukkal kapcsolatos környezeti következményeket.

Módosítás 134
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, 
Amalia Sartori, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Miroslav Ouzký

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A közösségi rendszer hatálya alá 
tartozó más ágazatok esetében olyan 
átmeneti rendszert kell bevezetni, 
amelyben a 2013. évi ingyenes kiosztás a 
2005–2007. időszakban a teljes közösségi 
kibocsátásiegység-mennyiség annyi 
százalékának megfelelő összeg 80%-a, 

(17) A közösségi rendszer hatálya alá 
tartozó más ágazatok esetében olyan 
átmeneti rendszert kell bevezetni, amely a 
megfelelő mértékben ingyenes kiosztást 
biztosít az ágazati hivatkozási rendszer 
alapján.
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amennyit az említett létesítmények a teljes 
éves közösségi kibocsátásiegység-
mennyiséghez viszonyítva kibocsátottak. 
Ezt követően az ingyenes kiosztást minden 
évben egyenlő összegekkel kell 
csökkenteni, ami 2020-ban az ingyenes 
kiosztás megszűnését eredményezi.

Or. en

Indokolás

A gyártóipar ki van téve a nemzetközi versenynek. Az árverés útján történő értékesítés
kockázatot jelent ezen iparágak és a gazdaság számára, miközben nem járul hozzá az irányelv 
környezetvédelmi célkitűzéseihez. Az összkvótát 21%-ban határozták meg, amelyet árverés 
útján való értékesítés révén/nélkül érnek el, csökkentve a kibocsátásiegység-mennyiséget. A 
gyártóipar részére tehát ingyenes kibocsátási egységeket kell biztosítani a hivatkozási 
rendszer alapján mindaddig, amíg életbe nem lép egy nemzetközi megállapodás, amely a 
versenytársak számára globális szinten rendelkezik a versenysemleges környezetről.

Módosítás 135
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) A közösségi rendszer hatálya alá 
tartozó minden más ágazat esetében 2013-
tól a kibocsátási jogokat teljes mértékben 
árverés útján fogják értékesíteni, feltéve, 
hogy a nemzetközi megállapodás létrejött.

Or. en
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Indokolás

A leghatékonyabb és legjobb rendszer az, ha minden ágazat tekintetében 2013-tól teljes 
körűen bevezetik az áverés útján történő értékesítést. Amennyiben létrejön egy nemzetközi 
megállapodás, megszűnik a következményes kibocsátás kockázata.

Módosítás 136
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) A közösségi rendszer hatálya alá 
tartozó más ágazatok esetében olyan 
átmeneti rendszert kell bevezetni, 
amelyben a 2013. évi ingyenes kiosztás a 
2005–2007. időszakban a teljes közösségi 
kibocsátásiegység-mennyiség annyi 
százalékának megfelelő összeg 80%-a, 
amennyit az említett létesítmények a teljes 
éves közösségi kibocsátásiegység-
mennyiséghez viszonyítva kibocsátottak. 
Ezt követően az ingyenes kiosztást minden 
évben egyenlő összegekkel kell 
csökkenteni, ami 2020-ban az ingyenes 
kiosztás megszűnését eredményezi. 
Mindaddig, amíg nem jön létre olyan 
nemzetközi megállapodás, amely 
versenysemleges környezetet teremtene a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer által 
érintett EU-s ágazatok számára, a 
Bizottság értékeli azokat az ágazatokat, 
amelyek az árverés útján történő 
értékesítés következtében aránytalan 
veszteségekkel szembesülnek, és ezek az 
ágazatok mentesülhetnek a rendszer alól.

Or. en

Indokolás

Néhány ágazatban az árverés útján történő értékesítés aránytalan veszteségeket okoz (például 
az energiaigényes ágazatokban). Ezen ágazatok tekintetében kivételt lehet tenni.
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Módosítás 137
Johannes Blokland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Nemzetközi megállapodás
hiányában egy külön rendszerről kell
gondoskodni azon ágazatok tekintetében, 
amelyek a következményes kibocsátás 
tényleges kockázatával néznek szembe. E 
kockázat elleni fellépés érdekében a 
kockázatnak kitett ágazatok ingyenes 
kiosztásban részesülnek a 2005 és 2007 
közötti átlagos kibocsátásuk 80%-a 
erejéig.

Or. en

Indokolás

Amennyiben nem jön létre nemzetközi megállapodás, aggodalomra ad okot a következményes 
kibocsátás kockázata. E kockázat súlyossága tekintetében nehéz bizonyítékot szerezni, 
azonban elővigyázatossági alapon ingyenes kiosztást kívánunk biztosítani (a hivatkozási 
rendszer alapján) a kockázatnak kitett ágazatok részére. Egy átfogó éghajlat-változási 
nemzetközi megállapodás esetében a kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítése 
révén felmerült következményes kibocsátás kockázata alacsony marad. Ezért az elosztásban 
az árverés útján történő értékesítés csak akkor válhat teljes körűvé, ha létrejött egy ilyen 
megállapodás.

Módosítás 138
Caroline Lucas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 

törölve
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kell meghatározni. A szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra, 
a helyettesítő megoldásokra, az alternatív 
termelési eljárásokra, a biomassza 
felhasználására, a megújuló 
energiaforrásokra és az üvegházhatást 
okozó gázok elkülönítésére és tárolására. 
Ezek a szabályok nem ösztönözhetik a 
kibocsátás növelését, és biztosítaniuk kell, 
hogy az érintett kibocsátási egységek 
egyre növekvő hányadát árverés útján 
értékesítik. A kiosztandó mennyiségeket a 
piac megfelelő működése érdekében a 
kereskedelmi időszak kezdete előtt 
rögzíteni kell. A kiosztásnak meg kell 
akadályoznia a verseny indokolatlan 
torzulását az ipari létesítményeknek 
szállított villamos energia és távhő 
piacain. Az említett szabályoknak az 
átmenetileg ingyenes kiosztásban 
részesülő meglévő létesítményekkel 
azonos tevékenységet folytató új 
kibocsátókra is vonatkozniuk kell. A belső 
piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható. Azokat a 
kibocsátási egységeket, amelyek az új 
kibocsátók részére elkülönített tartalékban 
2020-ban megmaradnak, árverés útján 
kell értékesíteni.

Or. en

Indokolás

A szén-dioxid árát teljes mértékben be kell építeni a termékbe annak érdekében, hogy a piacot 
a még inkább éghajlatbarát fogyasztás felé irányítsuk. Az ingyenes kiosztás torzítja a piaci 
mechanizmus működését, míg a teljes körű árverés jelentős bürokráciát spórolna meg és a 
leghatékonyabban díjazná a legjobban teljesítőket. A következményes kibocsátást és az átfogó 
éghajlat-változási nemzetközi megállapodás tekintetében kötelezettséget nem vállaló országok 
részéről az európai termelésre nézve okozott tisztességtelen versenyt a kibocsátási egységekre 
vonatkozó importkövetelményekkel kell semlegesíteni.
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Módosítás 139
Jens Holm

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Indokolás

A (16) és a (17) preambulumbekezdések módosításából következik.

Módosítás 140
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható. Azokat a 
kibocsátási egységeket, amelyek az új 
kibocsátók részére elkülönített tartalékban 
2020-ban megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni.

Or. en

Indokolás

A hivatkozási rendszer használata csak a kockázatnak kitett ágazatokra vonatkozik, mivel 
csupán ezek a létesítmények részesülnek az ugyanezen szerző által a (17a) (új) 
preambulumbekezdéshez kapcsolódó módosításban meghatározott ingyenes elosztásban.

Módosítás 141
Irena Belohorská

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. A szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra, a 
helyettesítő megoldásokra, az alternatív 
termelési eljárásokra, a biomassza 
felhasználására, a megújuló 
energiaforrásokra és az üvegházhatást 
okozó gázok elkülönítésére és tárolására. 
Ezek a szabályok nem ösztönözhetik a 
kibocsátás növelését, és biztosítaniuk kell, 
hogy az érintett kibocsátási egységek egyre 
növekvő hányadát árverés útján értékesítik. 
A kiosztandó mennyiségeket a piac 
megfelelő működése érdekében a 
kereskedelmi időszak kezdete előtt 

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. A szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra, a 
kibocsátás csökkentését szolgáló 
lehetőségekre, beleértve a műszaki 
lehetőségeket is, a helyettesítő 
megoldásokra, az alternatív termelési 
eljárásokra, a biomassza felhasználására, a 
megújuló energiaforrásokra és az 
üvegházhatást okozó gázok elkülönítésére 
és tárolására. Annak ellenére, hogy 
alternatív előállítási eljárásként 
rendelkezésre áll az elektromos ívkemence 
is, e harmonizált szabályoknak figyelembe 
kell venniük azt a kibocsátást is, amely az 
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rögzíteni kell. A kiosztásnak meg kell 
akadályoznia a verseny indokolatlan 
torzulását az ipari létesítményeknek 
szállított villamos energia és távhő piacain. 
Az említett szabályoknak az átmenetileg 
ingyenes kiosztásban részesülő meglévő 
létesítményekkel azonos tevékenységet 
folytató új kibocsátókra is vonatkozniuk 
kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható. Azokat a 
kibocsátási egységeket, amelyek az új 
kibocsátók részére elkülönített tartalékban 
2020-ban megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni.

éghető hulladékgázok felhasználásával 
jár, amennyiben nem lehet elkerülni a
hulladékgázok képződését a bármilyen,
ércen alapuló integrált acélgyártási 
eljárás, és különösen a befúvásos 
kemencékben történő acélgyártási eljárás
során, továbbá rendelkezniük kell arról, 
hogy a gázokat kibocsátó előállítási 
eljárások számára ingyenesen osszanak ki 
kibocsátási egységeket. Ezek a szabályok 
nem ösztönözhetik a kibocsátás növelését, 
és biztosítaniuk kell, hogy az érintett 
kibocsátási egységek egyre növekvő 
hányadát árverés útján értékesítik. A 
kiosztandó mennyiségeket a piac megfelelő 
működése érdekében a kereskedelmi 
időszak kezdete előtt rögzíteni kell. A 
kiosztásnak meg kell akadályoznia a 
verseny indokolatlan torzulását az ipari 
létesítményeknek szállított villamos 
energia, távhő és hűtés piacain. Meg kell 
továbbá akadályoznia az ugyanazon 
üzemeltető által működtetett 
létesítményekben végzett ipari 
tevékenységek, illetve a kiszervezett 
létesítményekben zajló termelés közötti 
verseny indokolatlan torzulását. Az 
említett szabályoknak az átmenetileg 
ingyenes kiosztásban részesülő meglévő 
létesítményekkel azonos tevékenységet 
folytató új kibocsátókra is vonatkozniuk 
kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható. Azokat a 
kibocsátási egységeket, amelyek az új 
kibocsátók részére elkülönített tartalékban 
2020-ban megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni. 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az előadó 5. módosításán alapszik, azonban ahelyett, hogy a hulladékgázokról 
szóló döntést a Bizottságra hagyná, biztosítja, hogy az ingyenes kibocsátási egységeket 
osztanak ki e gázok tekintetében annak érdekében, hogy megfelelően ösztönözzék azok 
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fenntartható felhasználását. A módosítás továbbá egy fontos szemponttal is kiegészíti a 
hivatkozási rendszerrel kapcsolatos megközelítést, amikor biztosítja, hogy figyelembe veszik a 
kibocsátás csökkentését szolgáló műszaki lehetőségeket.

Módosítás 142
Avril Doyle

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. A szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra, a 
helyettesítő megoldásokra, az alternatív 
termelési eljárásokra, a biomassza 
felhasználására, a megújuló 
energiaforrásokra és az üvegházhatást 
okozó gázok elkülönítésére és tárolására. E 
harmonizált szabályok figyelembe vehetik 
azokat a kibocsátásokat is, amelyek az 
éghető hulladékgázok felhasználásával 
járnak, amennyiben nem lehet elkerülni 
hulladékgázok képződését az ipari 
előállítási eljárás során; e tekintetben a 
szabályok rendelkezhetnek arról, hogy az 
érintett hulladékgázok égetésére szolgáló 
létesítmények üzemeltetői vagy az e 
gázokat kibocsátó létesítmények 
üzemeltetői számára ingyenesen osszanak 
ki kibocsátási egységeket. Ezek a 
szabályok nem ösztönözhetik a kibocsátás 
növelését, és biztosítaniuk kell, hogy az 
érintett kibocsátási egységek egyre 
növekvő hányadát árverés útján értékesítik. 
A kiosztandó mennyiségeket a piac 
megfelelő működése érdekében a 
kereskedelmi időszak kezdete előtt 
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kibocsátási egységeket, amelyek az új 
kibocsátók részére elkülönített tartalékban 
2020-ban megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni.

rögzíteni kell. A kiosztásnak meg kell 
akadályoznia a verseny indokolatlan 
torzulását az ipari létesítményeknek 
szállított villamos energia, távhő és hűtés
piacain. Meg kell továbbá akadályoznia az 
ugyanazon üzemeltető által működtetett 
létesítményekben végzett ipari 
tevékenységek, illetve a kiszervezett 
létesítményekben folytatott termelés 
közötti verseny indokolatlan torzulását.
Az említett szabályoknak az átmenetileg 
ingyenes kiosztásban részesülő meglévő 
létesítményekkel azonos tevékenységet 
folytató új kibocsátókra is vonatkozniuk 
kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható. Azokat a 
kibocsátási egységeket, amelyek az új 
kibocsátók részére elkülönített tartalékban 
2020-ban megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni.

Or. en

Módosítás 143
Matthias Groote

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. A szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra, a 
helyettesítő megoldásokra, az alternatív 
termelési eljárásokra, a biomassza 
felhasználására, a megújuló 

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

energiaforrásokra és az üvegházhatást 
okozó gázok elkülönítésére és tárolására. 
Annak ellenére, hogy alternatív előállítási 
eljárásként rendelkezésre áll az 
elektromos ívkemence is, e harmonizált 
szabályoknak figyelembe kell venniük 
azokat a kibocsátásokat is, amelyek az 
oxigénbefúvásos kemencékből és a 
kokszkemencékből származó éghető 
hulladékgázok felhasználásával járnak, 
amennyiben nem lehet elkerülni 
hulladékgázok képződését a 
kokszkemencékben és befúvásos 
kemencékben történő acélgyártási eljárás
során; e tekintetben a szabályok 
rendelkezhetnek arról, hogy a gázokat 
kibocsátó befúvásos kemencék és 
kokszkemencék számára ingyenesen 
osszanak ki kibocsátási egységeket. Ezek a 
szabályok nem ösztönözhetik a kibocsátás 
növelését, és biztosítaniuk kell, hogy az 
érintett kibocsátási egységek egyre 
növekvő hányadát árverés útján értékesítik. 
A kiosztandó mennyiségeket a piac 
megfelelő működése érdekében a 
kereskedelmi időszak kezdete előtt 
rögzíteni kell. A kiosztásnak meg kell 
akadályoznia a verseny indokolatlan 
torzulását az ipari létesítményeknek 
szállított villamos energia és távhő piacain. 
Az említett szabályoknak az átmenetileg 
ingyenes kiosztásban részesülő meglévő 
létesítményekkel azonos tevékenységet 
folytató új kibocsátókra is vonatkozniuk 
kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható. Azokat a 
kibocsátási egységeket, amelyek az új 
kibocsátók részére elkülönített tartalékban 
2020-ban megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni.

Or. en
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Indokolás

A kokszgázok a kokszolási eljárás elkerülhetetlen melléktermékei. Ezek olyan, feldolgozáshoz 
kapcsolódó kibocsátások, amelyek tekintetében a kibocsátási egységeket ingyenesen kell 
kiosztani.

Módosítás 144
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) Az érintett ágazatok számára egyenlő 
elbánást biztosító nemzetközi 
megállapodás hiányában a Közösségben 
fennálló verseny torzulásainak csökkentése 
érdekében a létesítmények részére 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (ágazati hivatkozási rendszer) 
szerint kell meghatározni. A szabályoknak 
az üvegházhatást okozó gázokkal 
kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokon
és technológiákon kell alapulniuk, 
valamint figyelemmel kell lenniük a 
kibocsátás csökkentését szolgáló 
lehetőségekre, beleértve a műszaki 
lehetőségeket is, a helyettesítő 
megoldásokra, az alternatív termelési 
eljárásokra, a biomassza felhasználására és
a megújuló energiaforrásokra. Ezek a 
szabályok nem ösztönözhetik az egy 
termelési egységre jutó kibocsátás 
növelését. A kiosztandó mennyiségeket a 
piac megfelelő működése érdekében a 
kereskedelmi időszak kezdete előtt 
rögzíteni kell. A kiosztásnak meg kell 
akadályoznia a verseny indokolatlan 
torzulását az ipari létesítményeknek 
szállított villamos energia és távhő piacain. 
Az említett szabályoknak az átmenetileg 
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kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható. Azokat a 
kibocsátási egységeket, amelyek az új 
kibocsátók részére elkülönített tartalékban 
2020-ban megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni.

ingyenes kiosztásban részesülő meglévő 
létesítményekkel azonos tevékenységet 
folytató új kibocsátókra is vonatkozniuk 
kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható. Azokat a 
kibocsátási egységeket, amelyek az új 
kibocsátók részére elkülönített tartalékban 
2020-ban megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni. A hivatkozási rendszer egyes 
ágazatokban való létrehozására vonatkozó 
alapelvek megállapítása során a Bizottság 
konzultál az érintett ágazatokkal.

Or. en

Indokolás

A módosítás az „összehangolt hivatkozási rendszer” előadó általi bevezetését támogatja. E 
megközelítés erősítése érdekében kiegészítésképpen pontosítani kell a következőket:

- a hivatkozási rendszer alapjául a leghatékonyabb („úttörő jellegű”) technológiáknak
kell szolgálniuk;

- a „műszaki lehetőségek” elengedhetetlen feltételt jelentenek, mint ahogy azt a jelenleg 
hatályos irányelv III. mellékletének 3. pontja is előírja (pl. figyelembe véve az 
eljáráshoz kapcsolódó kibocsátásokat);

- a szén-dioxid megkötése és tárolása nem függ össze a hivatkozási rendszer 
kialakításával;

- meg kell akadályozni a kibocsátás termelési egységenkénti növekedését, ezzel egy
időben hozzájárulva a fejlődéshez;

- konzultálni kell az érintett ágazattal.
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Módosítás 145
Nicodim Bulzesc

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok – mint többek között az ágazati 
hivatkozási rendszerek létrehozása –
szerint kell meghatározni. A szabályoknak 
egyértelműen meg kell határozniuk az 
ágazati hivatkozási rendszert létrehozó 
folyamatot, kellőképpen figyelembe véve
az üvegházhatást okozó gázokkal 
kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési eljárásokat, a biomassza 
felhasználását, a megújuló 
energiaforrásokat és az üvegházhatást 
okozó gázok elkülönítését és tárolását. 
Ezek a szabályok nem ösztönözhetik a 
kibocsátás növelését. A kiosztandó 
mennyiségeket a piac megfelelő működése 
érdekében a kereskedelmi időszak kezdete 
előtt rögzíteni kell. A kiosztásnak meg kell 
akadályoznia a verseny indokolatlan 
torzulását az ipari létesítményeknek 
szállított villamos energia és távhő piacain. 
Az említett szabályoknak az átmenetileg 
ingyenes kiosztásban részesülő meglévő 
létesítményekkel azonos tevékenységet 
folytató új kibocsátókra is vonatkozniuk 
kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható. Azokat a 
kibocsátási egységeket, amelyek az új 
kibocsátók részére elkülönített tartalékban 
2020-ban megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni. A hivatkozási rendszer egyes 
ágazatokban való létrehozására vonatkozó 
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alapelvek megállapítása során a Bizottság 
konzultál az érintett ágazatokkal.

Or. en

Indokolás

A hivatkozási rendszer létrehozására vonatkozó alapelvekről az érintett ágazatokkal kell 
megállapodni, és ezen elveknek tükrözniük kell az adott ágazaton belüli jelenlegi kibocsátást 
és a kibocsátás csökkentéséhez kapcsolódó műszaki lehetőségeket. A technológiákat felsoroló 
BREF-dokumentumok e folyamat tekintetében megfelelő hivatkozási dokumentumként 
szolgálhatnak.

Módosítás 146
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Peter 
Liese, Miroslav Ouzký, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Miroslav 
Mikolášik, Alojz Peterle, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. A szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra, a 
helyettesítő megoldásokra, az alternatív 
termelési eljárásokra, a biomassza 
felhasználására, a megújuló 
energiaforrásokra és az üvegházhatást 
okozó gázok elkülönítésére és tárolására. 
Ezek a szabályok nem ösztönözhetik a 
kibocsátás növelését, és biztosítaniuk kell, 
hogy az érintett kibocsátási egységek egyre 
növekvő hányadát árverés útján értékesítik. 
A kiosztandó mennyiségeket a piac 
megfelelő működése érdekében a 
kereskedelmi időszak kezdete előtt 

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

rögzíteni kell. A kiosztásnak meg kell 
akadályoznia a verseny indokolatlan 
torzulását az ipari létesítményeknek 
szállított villamos energia és távhő piacain. 
Meg kell továbbá akadályoznia az 
ugyanazon üzemeltető által működtetett 
létesítményekben végzett ipari 
tevékenységek, illetve a kiszervezett 
létesítményekben folytatott termelés
közötti verseny indokolatlan torzulását.
Az említett szabályoknak az átmenetileg 
ingyenes kiosztásban részesülő meglévő 
létesítményekkel azonos tevékenységet 
folytató új kibocsátókra is vonatkozniuk 
kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható, ez alól 
azonban kivételt képez az 
elkerülhetetlenül keletkező 
hulladékgázokból és egyéb 
maradékanyagokból visszanyert villamos 
energia, valamint az ipari hő
fogyasztásával kapcsolatban a 
létesítmények üzemeltetői által saját 
felhasználásra termelt villamos energia.
Azokat a kibocsátási egységeket, amelyek 
az új kibocsátók részére elkülönített 
tartalékban 2020-ban megmaradnak, 
árverés útján kell értékesíteni. 

Or. en

Indokolás

A módosítás első része megegyezik az előadó 5. módosításával: Az ipari gázok kiszervezett 
termelése jóval energiahatékonyabb lehet. Ezért meg kell akadályozni a verseny torzulását. A 
hulladékgázok felhasználásából keletkező szén-dioxid elválaszthatatlanul e gázokat előállító 
létesítményekhez kapcsolódik. Az árverés útján történő értékesítés indokolatlanul
megnehezítené e létesítmények helyzetét és akadályozná a hulladékgázok fenntartható 
visszanyerését. Az ipari eljárásokkal kapcsolatban termelt villamos energia és hő, valamint a 
maradékanyagokon alapuló villamosenergia-termelés környezetbarát energiaellátási 
megoldásokat jelentenek ezen ipari eljárások szempontjából.



AM\733252HU.doc 21/106 PE409.584v01-00

HU

Módosítás 147
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. Tekintet nélkül az 
egyes ipari ágazatokra vonatkozó egyedi 
kritériumokra, a szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra, a 
helyettesítő megoldásokra, az általánosan 
alkalmazott alternatív termelési 
eljárásokra, a biomassza felhasználására, a 
megújuló energiaforrásokra valamint a 
kibocsátás csökkentését szolgáló 
lehetőségekre, beleértve a műszaki 
lehetőségeket is. Ezeknek a szabályoknak
ösztönözniük kell bizonyos kibocsátások
csökkentését. A kiosztandó mennyiségeket 
a piac megfelelő működése érdekében a 
hivatkozási rendszer alapján kell 
rögzíteni. A kiosztásnak meg kell
akadályoznia a verseny indokolatlan 
torzulását az ipari létesítményeknek 
szállított villamos energia és távhő piacain. 
Az említett szabályoknak az átmenetileg 
ingyenes kiosztásban részesülő meglévő 
létesítményekkel azonos tevékenységet 
folytató új kibocsátókra egyformán kell 
vonatkozniuk. A belső piaci verseny 
torzulásainak megakadályozása érdekében 
az új kibocsátók villamosenergia-
termelésére ingyenes kiosztás nem 
nyújtható. Azokat a kibocsátási 
egységeket, amelyek az új kibocsátók 
részére elkülönített tartalékban 2020-ban 
megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni. Az egyes ágazatokban a 
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hivatkozási rendszer létrehozására 
vonatkozó szabályok megállapításának 
céljából a Bizottság konzultál az érintett 
ágazatokkal.

Or. pl

Indokolás

Ez a módosítás hangsúlyt helyez a hivatkozási rendszer használatára és a hivatkozási 
rendszer összehangolt módon való létrehozásával kapcsolatos kérdések jelentőségére, 
lehetővé téve az adott ágazatra jellemző tényezők figyelembevételét, az eredmények 
javításának és az érintett ágazatokkal folytatott konzultációk kifejezett ösztönzésével együtt. 
Az alternatív termelési eljárások csak akkor tekinthetők hivatkozási rendszernek, ha azokat
általánosan alkalmazzák. Megmarad a jelenlegi irányelv III. mellékletében foglalt lehetőségre
való hivatkozás annak érdekében, hogy tisztázzák a hivatkozási rendszerek technológiai 
jellegét.

Módosítás 148
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. A szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra, a 
helyettesítő megoldásokra, az alternatív 
termelési eljárásokra, a biomassza 
felhasználására, a megújuló 
energiaforrásokra és az üvegházhatást 
okozó gázok elkülönítésére és tárolására. 
Ezek a szabályok nem ösztönözhetik a 
kibocsátás növelését, és biztosítaniuk kell, 
hogy az érintett kibocsátási egységek
egyre növekvő hányadát árverés útján 

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. Tekintet nélkül az 
egyes ipari ágazatokra vonatkozó egyedi 
kritériumokra, a szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra, a 
helyettesítő megoldásokra, az általánosan 
alkalmazott alternatív termelési 
eljárásokra, a biomassza felhasználására, a 
megújuló energiaforrásokra valamint a 
kibocsátás csökkentését szolgáló 
lehetőségekre, beleértve a műszaki 
lehetőségeket is. Ezeknek a szabályoknak
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értékesítik. A kiosztandó mennyiségeket a 
piac megfelelő működése érdekében a 
kereskedelmi időszak kezdete előtt 
rögzíteni kell. A kiosztásnak meg kell 
akadályoznia a verseny indokolatlan 
torzulását az ipari létesítményeknek 
szállított villamos energia és távhő piacain. 
Az említett szabályoknak az átmenetileg 
ingyenes kiosztásban részesülő meglévő 
létesítményekkel azonos tevékenységet 
folytató új kibocsátókra is vonatkozniuk 
kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható. Azokat a 
kibocsátási egységeket, amelyek az új 
kibocsátók részére elkülönített tartalékban 
2020-ban megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni.

ösztönözniük kell bizonyos kibocsátások
csökkentését. A kiosztandó mennyiségeket 
a piac megfelelő működése érdekében a 
hivatkozási rendszer alapján kell 
rögzíteni. A kiosztásnak meg kell 
akadályoznia a verseny indokolatlan 
torzulását az ipari létesítményeknek 
szállított villamos energia és távhő piacain. 
Az említett szabályoknak az átmenetileg 
ingyenes kiosztásban részesülő meglévő 
létesítményekkel azonos tevékenységet 
folytató új kibocsátókra egyformán kell 
vonatkozniuk. A belső piaci verseny 
torzulásainak megakadályozása érdekében 
az új kibocsátók villamosenergia-
termelésére ingyenes kiosztás nem 
nyújtható. Azokat a kibocsátási 
egységeket, amelyek az új kibocsátók 
részére elkülönített tartalékban 2020-ban 
megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni. Az egyes ágazatokban a 
hivatkozási rendszer létrehozására 
vonatkozó szabályok megállapításának 
céljából a Bizottság konzultál az érintett 
ágazatokkal.

Or. pl

Indokolás

Ez a módosítás hangsúlyt helyez a hivatkozási rendszer használatára és a hivatkozási 
rendszer összehangolt módon való létrehozásával kapcsolatos kérdések jelentőségére, 
lehetővé téve az adott ágazatra jellemző tényezők figyelembevételét, az eredmények 
javításának és az érintett ágazatokkal folytatott konzultációk kifejezett ösztönzésével együtt. 
Az alternatív termelési eljárások csak akkor tekinthetők hivatkozási rendszernek, ha azokat 
általánosan alkalmazzák. Megmarad a jelenlegi irányelv III. mellékletében foglalt lehetőségre 
való hivatkozás annak érdekében, hogy tisztázzák a hivatkozási rendszerek technológiai 
jellegét.
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Módosítás 149
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. A szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra, a 
helyettesítő megoldásokra, az alternatív 
termelési eljárásokra, a biomassza 
felhasználására, a megújuló 
energiaforrásokra és az üvegházhatást 
okozó gázok elkülönítésére és tárolására. 
Hőtermelés esetén az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere minden 
hőtermelő létesítmény részére egyenlő 
bánásmódot biztosít, figyelembe véve azok 
elterjedtségét és a meteorológiai 
körülményektől való függőségét. 
Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a 
környezetvédelem érdekében a termelést
átirányíthatják a rendszer alá nem tartozó 
létesítményekből más létesítményekhez, 
továbbá a verseny torzításának elkerülése 
végett lehetőség van arra is, hogy
megakadályozzák a termelés átirányítását 
a rendszer alá nem tartozó 
létesítményekhez. Ezek a szabályok nem 
ösztönözhetik a kibocsátás növelését, és 
biztosítaniuk kell, hogy az érintett 
kibocsátási egységek egyre növekvő 
hányadát árverés útján értékesítik. A 
kiosztandó mennyiségeket a piac megfelelő 
működése érdekében a kereskedelmi 
időszak kezdete előtt rögzíteni kell. A 
kiosztásnak meg kell akadályoznia a 
verseny indokolatlan torzulását az ipari 
létesítményeknek szállított villamos 
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energia és távhő piacain. Az említett 
szabályoknak az átmenetileg ingyenes 
kiosztásban részesülő meglévő 
létesítményekkel azonos tevékenységet 
folytató új kibocsátókra is vonatkozniuk 
kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható. Azokat a 
kibocsátási egységeket, amelyek az új 
kibocsátók részére elkülönített tartalékban 
2020-ban megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni.

Or. pl

Indokolás

A hőenergia-rendszerekre vonatkozó követelményeknek megfelelően működő nagy hőtermelő 
létesítmények esetében szükség van az EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréhez kapcsolódó
költségek viselésére, beleértve a kibocsátási egységek megvásárlásának költségeit is – amelyet 
figyelembe kell venni a hőenergia fogyasztói árában is –, ez pedig a verseny jelentős
torzulását jelenti. Ez azzal a komoly veszéllyel fenyeget, hogy a termelést áthelyezik kisebb, 
rendszerint kevésbé hatékony és felügyelet nélkül működő létesítményekhez, ami a 
következményes kibocsátás és ezáltal a kibocsátás valódi növekedésének kockázatának 
megjelenéséhez vezet.

Módosítás 150
Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. A szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra, a 

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. A szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra, a 



PE409.584v01-00 26/106 AM\733252HU.doc

HU

helyettesítő megoldásokra, az alternatív 
termelési eljárásokra, a biomassza 
felhasználására, a megújuló 
energiaforrásokra és az üvegházhatást 
okozó gázok elkülönítésére és tárolására. 
Ezek a szabályok nem ösztönözhetik a 
kibocsátás növelését, és biztosítaniuk kell, 
hogy az érintett kibocsátási egységek egyre 
növekvő hányadát árverés útján értékesítik. 
A kiosztandó mennyiségeket a piac 
megfelelő működése érdekében a 
kereskedelmi időszak kezdete előtt 
rögzíteni kell. A kiosztásnak meg kell 
akadályoznia a verseny indokolatlan
torzulását az ipari létesítményeknek 
szállított villamos energia és távhő piacain. 
Az említett szabályoknak az átmenetileg 
ingyenes kiosztásban részesülő meglévő 
létesítményekkel azonos tevékenységet 
folytató új kibocsátókra is vonatkozniuk 
kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható. Azokat a 
kibocsátási egységeket, amelyek az új 
kibocsátók részére elkülönített tartalékban 
2020-ban megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni.

helyettesítő megoldásokra, az alternatív 
termelési eljárásokra, a biomassza 
felhasználására, a megújuló 
energiaforrásokra, a hidrogénhez hasonló 
tiszta energiahordozókra és az 
üvegházhatást okozó gázok elkülönítésére 
és tárolására. Ezek a szabályok nem 
ösztönözhetik a kibocsátás növelését, és 
biztosítaniuk kell, hogy az érintett 
kibocsátási egységek egyre növekvő 
hányadát árverés útján értékesítik. A 
kiosztandó mennyiségeket a piac megfelelő 
működése érdekében a kereskedelmi 
időszak kezdete előtt rögzíteni kell. A 
kiosztásnak meg kell akadályoznia a 
verseny indokolatlan torzulását az ipari 
létesítményeknek szállított villamos 
energia, távhő és ipari gázok piacain. Az 
említett szabályoknak az átmenetileg 
ingyenes kiosztásban részesülő meglévő 
létesítményekkel azonos tevékenységet 
folytató új kibocsátókra is vonatkozniuk 
kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható. Azokat a 
kibocsátási egységeket, amelyek az új 
kibocsátók részére elkülönített tartalékban 
2020-ban megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni.

Or. en

Indokolás

A hidrogént – a politikai döntéshozók által választott tiszta energiahordozóként – jelenleg 
fejlesztették ki az EU-szerte történő állandó (decentralizált villamosenergia-termelés) és nem 
állandó használatra. A hidrogén használata kifejezetten környezeti alapokon indokolt, 
amelyek szerint az egyéb tüzelőanyagokkal összehasonlítva a szén-dioxidra vonatkozó 
életciklus-kibocsátási értékelések a kiinduló ponttól a felhasználási pontig hasonlónak vagy 
jobbnak mutatkoznak.
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Módosítás 151
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A kombinált hő- és villamosenergia-termelés (CHP) kifejlesztése az EU nyíltan vallott 
célkitűzése. Az itt említett egyéb technológiák mellett a kiosztásra vonatkozó szabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a kibocsátáskereskedelem olyan technológiák kifejlesztésének 
irányába hat, amelyek esetében nagyobb lehetőség van a szén-dioxid csökkentésére, 
különösen a CHP esetében. Ez a módosítás konzisztenciát teremt a javaslatban szereplő 
egyéb, CHP-vel foglalkozó rendelkezésekkel.

Módosítás 152
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

átmenetileg ingyenes kiosztásban részesülő 
meglévő létesítményekkel azonos 
tevékenységet folytató új kibocsátókra is 
vonatkozniuk kell. A belső piaci verseny 
torzulásainak megakadályozása érdekében 
az új kibocsátók villamosenergia-
termelésére ingyenes kiosztás nem 
nyújtható. Azokat a kibocsátási 
egységeket, amelyek az új kibocsátók 
részére elkülönített tartalékban 2020-ban 
megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni.

Or. fr

Indokolás

A rendelkezésnek minden létesítményre ki kell terjednie.

Módosítás 153
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. A szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra, a 
helyettesítő megoldásokra, az alternatív 
termelési eljárásokra, a biomassza 
felhasználására, a megújuló 
energiaforrásokra és az üvegházhatást 
okozó gázok elkülönítésére és tárolására. 
Ezek a szabályok nem ösztönözhetik a 
kibocsátás növelését, és biztosítaniuk kell, 
hogy az érintett kibocsátási egységek egyre 

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

növekvő hányadát árverés útján értékesítik. 
A kiosztandó mennyiségeket a piac 
megfelelő működése érdekében a 
kereskedelmi időszak kezdete előtt 
rögzíteni kell. A kiosztásnak meg kell 
akadályoznia a verseny indokolatlan 
torzulását az ipari létesítményeknek 
szállított villamos energia és távhő piacain. 
Az említett szabályoknak az átmenetileg 
ingyenes kiosztásban részesülő meglévő 
létesítményekkel azonos tevékenységet 
folytató új kibocsátókra is vonatkozniuk 
kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére
ingyenes kiosztás nem nyújtható, a 
termelési folyamatokból származó 
hulladékgázokból előállított villamos 
energia kivételével. Azokat a kibocsátási 
egységeket, amelyek az új kibocsátók 
részére elkülönített tartalékban 2020-ban 
megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni.

Or. pl

Indokolás

A termelési folyamatokból származó hulladékgázokat előállításuk után haladéktalanul fel kell 
használni. Hatékony hasznosításuk biztosítása érdekében e gázok felhasználása esetében 
maximális rugalmasságra van szükség. A termelési folyamatokból származó hulladékgázok 
villamosenergia-termelési célú felhasználása hozzájárul az erőforrások megőrzéséhez és a 
CO2-kibocsátások csökkentéséhez. Az ilyen különleges körülmények között előállított villamos 
energiát ki kell zárni az árverés útján történő értékesítés alól.

Módosítás 154
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 

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

létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. Az ágazati kritériumok 
sérelme nélkül a szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra, a 
helyettesítő megoldásokra, az általánosan 
alkalmazható alternatív termelési 
eljárásokra, a biomassza felhasználására, a 
megújuló energiaforrásokra és a kibocsátás 
csökkentését szolgáló lehetőségekre, 
beleértve a műszaki lehetőségeket is.
Ezeknek a szabályoknak ösztönözniük kell
bizonyos kibocsátások csökkentését. A 
kiosztandó mennyiségeket a piac megfelelő 
működése érdekében a hivatkozási 
rendszer alapján rögzíteni kell. A 
kiosztásnak meg kell akadályoznia a 
verseny indokolatlan torzulását az ipari 
létesítményeknek szállított villamos 
energia és távhő piacain. Az említett 
szabályoknak az átmenetileg ingyenes 
kiosztásban részesülő meglévő 
létesítményekkel azonos tevékenységet 
folytató új kibocsátókra is vonatkozniuk 
kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható, a 
termelési folyamatokból származó 
hulladékgázokból előállított villamos 
energia kivételével. Azokat a kibocsátási 
egységeket, amelyek az új kibocsátók 
részére elkülönített tartalékban 2020-ban 
megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni.

Or. en

Indokolás

A termelési folyamatokból származó hulladékgázokat előállításuk után haladéktalanul fel kell 
használni. Hatékony hasznosításuk biztosítása érdekében e gázok felhasználása esetében 
maximális rugalmasságra van szükség. A termelési folyamatokból származó hulladékgázok 
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villamosenergia-termelési célú felhasználása hozzájárul az erőforrások megőrzéséhez és a 
CO2-kibocsátások csökkentéséhez. Az ilyen különleges körülmények között előállított villamos 
energiát ki kell zárni az árverés útján történő értékesítés alól.

Módosítás 155
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható. Azokat a 
kibocsátási egységeket, amelyek az új 
kibocsátók részére elkülönített tartalékban 
2020-ban megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni.

Or. el

Indokolás

A technológiák folyamatosan változnak és fejlődnek, és ezért a referenciamutatóknak 
figyelembe kell venniük ezt a fejlődést.

Módosítás 156
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. A szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra, a 
helyettesítő megoldásokra, az alternatív 
termelési eljárásokra, a biomassza 
felhasználására, a megújuló 
energiaforrásokra és az üvegházhatást 
okozó gázok elkülönítésére és tárolására. 
Ezek a szabályok nem ösztönözhetik a 
kibocsátás növelését, és biztosítaniuk kell, 
hogy az érintett kibocsátási egységek egyre 
növekvő hányadát árverés útján értékesítik. 
A kiosztandó mennyiségeket a piac 
megfelelő működése érdekében a 

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

A kiosztandó mennyiségeket a piac 
megfelelő működése érdekében a 
kereskedelmi időszak kezdete előtt 
rögzíteni kell. A kiosztásnak meg kell 
akadályoznia a verseny indokolatlan 
torzulását az ipari létesítményeknek 
szállított villamos energia és távhő piacain. 
Az említett szabályoknak az átmenetileg 
ingyenes kiosztásban részesülő meglévő 
létesítményekkel azonos tevékenységet 
folytató új kibocsátókra is vonatkozniuk 
kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható. Azokat a 
kibocsátási egységeket, amelyek az új 
kibocsátók részére elkülönített tartalékban 
2020-ban megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni.

Or. de

Indokolás

Pontosításra szorul, hogy az „átmenetileg” kifejezés egy olyan nemzetközi megállapodás
hiányára vonatkozik, amely egyenlő versenyfeltételeket teremt (a „következményes 
kibocsátás” elkerülése érdekében).

Módosítás 157
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. A szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 

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

kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra 
(BAT), a helyettesítő megoldásokra, az 
alternatív termelési eljárásokra, a 
biomassza felhasználására, a megújuló 
energiaforrásokra és az üvegházhatást 
okozó gázok elkülönítésére és tárolására. 
Ezek a szabályok nem ösztönözhetik a 
kibocsátás növelését, és biztosítaniuk kell, 
hogy az érintett kibocsátási egységek egyre 
növekvő hányadát árverés útján értékesítik. 
A kiosztandó mennyiségeket a piac 
megfelelő működése érdekében a 
kereskedelmi időszak kezdete előtt 
rögzíteni kell. A kiosztásnak meg kell 
akadályoznia a verseny indokolatlan 
torzulását az ipari létesítményeknek 
szállított villamos energia és távhő piacain. 
Az említett szabályoknak az átmenetileg 
ingyenes kiosztásban részesülő meglévő 
létesítményekkel azonos tevékenységet 
folytató új kibocsátókra is vonatkozniuk 
kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható. Azokat a 
kibocsátási egységeket, amelyek az új 
kibocsátók részére elkülönített tartalékban 
2020-ban megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni.

Or. pl

Indokolás

A klímaváltozás elleni küzdelem leghatékonyabb és legtermészetesebb módja az erdőtelepítés 
és a széndioxid-megkötés érdekében végzett ültetések. Az elérhető legjobb technológiák (BAT)
alkalmazása az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentésének kulcsa.
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Módosítás 158
Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A kombinált hő- és villamosenergia-termelés (CHP) kifejlesztése az EU nyíltan vallott 
célkitűzése. Az itt említett egyéb technológiák mellett a kiosztásra vonatkozó szabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a kibocsátáskereskedelem olyan technológiák kifejlesztésének 
irányába hat, amelyek esetében nagyobb lehetőség van a szén-dioxid csökkentésére, 
különösen a CHP esetében.

Módosítás 159
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása 
során, amelynek célja a globális 
hőmérséklet-emelkedés 2°C-ban történő 
korlátozásának elérése, és amelyet a Balin 
elért eredmények is ösztönöznek.
Amennyiben más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat 
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét. A következményes 
kibocsátás elleni fellépésként a Közösség 
100%-os mértékig ingyenes kiosztásban 
fogja részesíteni az adott feltételeket 
teljesítő ágazatokat és alágazatokat. Az 
említett ágazatok és alágazatok 
meghatározását, valamint a szükséges 

(19) Amennyiben más fejlett országok és a 
nagy üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem 
lesznek részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat 
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét. 
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intézkedéseket ismételten értékelik majd, 
biztosítva, hogy cselekvésre csak a 
szükséges esetben kerüljön sor, és 
elkerülendő a túlkompenzációt. Azoknak 
az ágazatoknak és alágazatoknak az 
esetében, ahol alappal feltehető, hogy a 
következményes kibocsátás kockázata más 
módon nem zárható ki, és ahol a 
hatékonyan termelt villamos energiára 
fordítják a termelési költségek nagy 
hányadát, az intézkedés során – a teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 
megváltoztatása nélkül – figyelembe 
vehető a termelési folyamat során 
elfogyasztott villamos energia 
mennyisége.

Or. pl

Indokolás

A következményes kibocsátás elnevezéssel illetett jelenség – amely a valójában nem más, mint 
a piac egyetlen egészséges válasza a Közösség gazdasági helyzetéhez nem illeszkedő 
előírásokra – teljes bizonyossággal meg fog jelenni, illetve további komoly gazdasági 
problémákat fog okozni a tagállamok gazdaságai számára a hirtelen növekvő pénzügyi és 
adminisztrációs terhek miatt. Ugyanakkor a kibocsátási egységek központi újraelosztása –
amelynek célja a kiválasztott ágazatok támogatása – a piacgazdaság szempontjából 
hatástalan, sőt káros is.

Módosítás 160
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat 
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét. A következményes 
kibocsátás elleni fellépésként a Közösség 
az adott feltételeket teljesítő ágazatok és 
alágazatok tekintetében szintén az 
ingyenes kiosztás elvét fogja alkalmazni a 
közösségi szinten összehangolt 
jogszabályok alapján.

Or. de

Indokolás

A hivatkozási rendszerrel kapcsolatos megközelítés itt is az elérhető legjobb technológiák 
alapján a leghatékonyabb és legolcsóbb megoldást jelenti.
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Módosítás 161
Caroline Lucas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2 °C-ban történő korlátozásának 
elérése, és amelyet a Balin elért 
eredmények is ösztönöznek. Amennyiben 
más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat 
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
hátrányba kerülhetnek. Amennyiben még 
nem kötötték meg az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátások olyan országokban való 
kötelező csökkentéséhez vezető éghajlat-
változási nemzetközi megállapodást, 
amely országok – EU-hoz hasonló –
termelése az EU kibocsátáskereskedelmi 
rendszerének hatálya alá tartozó, ingyenes 
kiosztásban nem részesülő valamely 
ágazatban a termelés kritikus tömegét 
adja, el kell majd kerülni, hogy a 
Közösségen kívül bekövetkező, 
üvegházhatást okozó gázkibocsátások 
veszélyeztessék a Közösség intézkedését 
azzal, hogy következményes kibocsátáshoz 
vezetnek. Az ezen intézkedést 
máskülönben veszélyeztető áruk 
importjára vonatkozóan ezt célzó 
rendelkezéseket kell elfogadni és 
alkalmazni. Ezeknek a rendelkezéseknek 
hatásukat tekintve semlegesnek kell 
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megváltoztatása nélkül – figyelembe 
vehető a termelési folyamat során 
elfogyasztott villamos energia 
mennyisége.

lenniük. Egy olyan eshetőségre való 
felkészülés érdekében, amely alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét, kibocsátási 
egységekre vonatkozó 
importkövetelmények formájában 
hatékony széndioxid-kiegyenlítő rendszert 
kell megállapítani az energiaigényes áruk 
Közösségbe való behozatalára. Az említett 
ágazatok és alágazatok meghatározását, 
valamint a szükséges intézkedéseket 
ismételten értékelik majd, biztosítva, hogy 
cselekvésre csak a szükséges esetben 
kerüljön sor, és elkerülendő a 
túlkompenzációt. E rendelkezéseknek az 
áruk importőreire olyan követelményeket 
kell megállapítaniuk, amelyek hasonlóak 
az EU-n belüli olyan létesítményekre 
alkalmazandó követelményekhez, amelyek 
nem részesülnek ingyenes kiosztásban, és 
amelyek esetében bebizonyosodott, hogy ki 
vannak téve a következményes kibocsátás 
jelentős kockázatának vagy a nemzetközi 
versenynek olyan harmadik országokban, 
amelyekre – a 2012 utáni nemzetközi 
éghajlat-változási politikai kerettel 
összefüggésben – nem vonatkozik az 
üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
csökkentésére irányuló kötelező és 
ellenőrizhető intézkedés.

Or. en

Indokolás

A szén-dioxid árát teljes mértékben be kell építeni a termékbe annak érdekében, hogy a piacot 
a még inkább éghajlatbarát fogyasztás felé irányítsuk. Az ingyenes kiosztás torzítja a piaci 
mechanizmus működését, míg a teljes körű árverés jelentős bürokráciát spórolna meg és a 
leghatékonyabban díjazná a legjobban teljesítőket. A következményes kibocsátást és az átfogó 
éghajlat-változási nemzetközi megállapodás tekintetében kötelezettséget nem vállaló országok 
részéről az európai termelésre nézve okozott tisztességtelen versenyt a kibocsátási egységekre 
vonatkozó importkövetelményekkel kell semlegesíteni.
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Módosítás 162
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2 °C-ban történő korlátozásának 
elérése, és amelyet a Balin elért 
eredmények is ösztönöznek. Amennyiben 
más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat 
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét. Az említett kitett
ágazatok és alágazatok meghatározását 
ismételten értékelik majd, biztosítva, hogy 
cselekvésre csak a szükséges esetben 
kerüljön sor, és elkerülendő a 
túlkompenzációt. Azok az ágazatok és
alágazatok, ahol alappal feltételezhető a 
következményes kibocsátás kockázata, és 
ahol a hatékonyan termelt villamos 
energiára fordítják a termelési költségek 
nagy hányadát, legfeljebb 80% erejéig 
ingyenes kiosztásban részesülhetnek – a 
teljes kibocsátásiegység-mennyiség 
megváltoztatása nélkül – a termelési 
folyamat során elfogyasztott villamos 
energia mennyiségének figyelembe vétele 
érdekében.
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megváltoztatása nélkül – figyelembe 
vehető a termelési folyamat során 
elfogyasztott villamos energia mennyisége.

Or. en

Indokolás

A túlkompenzálás elkerülése érdekében felül kell vizsgálni annak meghatározását, hogy 
melyik (al)ágazat igényelhet ingyenes kiosztást, ha nem jön létre nemzetközi megállapodás. A 
kockázatnak kitett energiaigényes ágazatoknak lehet kompenzációt nyújtani a 
villamosenergia-felhasználásukra vonatkozó ingyenes kiosztás keretében annak érdekében, 
hogy egyenlő elbánásban részesítsék a magas közvetlen, illetve a magas követett költségekkel 
rendelkező ágazatokat. Ezek az ágazatok azonban nem részesülnek ingyenes kiosztásban az 
összes közvetett kibocsátás tekintetében, mivel ezeknek az ágazatoknak tenniük is kell a 
széndioxid-mentesítésért.

Módosítás 163
Anders Wijkman

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2°C-ban történő korlátozásának 
elérése, és amelyet a Balin elért 
eredmények is ösztönöznek. Amennyiben 
más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat 
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2 °C-ban történő korlátozásának 
elérése, és amelyet a Balin elért 
eredmények is ösztönöznek, mivel a Kiotói 
Jegyzőkönyv I. mellékletében részes 
országok aláírták, hogy az üvegházhatást 
okozó gázkibocsátást 1990-hez képest 
2020-ig 25-40%-kal csökkentik. Az I. 
mellékletben részes országok csoportján 
belüli vezető szerep megtartása érdekében 
az EU-nak az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátást a megadott tartomány felső 
határán kell csökkentenie. Amennyiben 
más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
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és eredményességét. A következményes 
kibocsátás elleni fellépésként a Közösség 
100%-os mértékig ingyenes kiosztásban 
fogja részesíteni az adott feltételeket 
teljesítő ágazatokat és alágazatokat. Az 
említett ágazatok és alágazatok 
meghatározását, valamint a szükséges 
intézkedéseket ismételten értékelik majd, 
biztosítva, hogy cselekvésre csak a 
szükséges esetben kerüljön sor, és 
elkerülendő a túlkompenzációt. Azoknak 
az ágazatoknak és alágazatoknak az 
esetében, ahol alappal feltehető, hogy a 
következményes kibocsátás kockázata más 
módon nem zárható ki, és ahol a 
hatékonyan termelt villamos energiára 
fordítják a termelési költségek nagy 
hányadát, az intézkedés során – a teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 
megváltoztatása nélkül – figyelembe 
vehető a termelési folyamat során 
elfogyasztott villamos energia mennyisége.

vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, a kevésbé szén-
dioxid-hatékony létesítményekből 
származó üvegházhatású gázok 
kibocsátásának emelkedésével járhat 
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét. A következményes 
kibocsátás elleni fellépésként a 
Bizottságnak elő kell mozdítania a 
globális ágazati megállapodások 
elfogadását, illetve ahol az ilyen 
megállapodások nem bizonyulnak 
lehetségesnek, a Közösség 100%-os 
mértékig ingyenes kiosztásban fogja 
részesíteni az adott feltételeket teljesítő 
alágazatokat vagy létesítményeket. Az 
említett alágazatok és létesítmények
meghatározását, valamint a szükséges 
intézkedéseket ismételten értékelik majd, 
biztosítva, hogy cselekvésre csak a 
szükséges esetben kerüljön sor, és 
elkerülendő a túlkompenzációt. Azoknak 
az alágazatoknak és létesítményeknek az 
esetében, ahol alappal feltehető, hogy a 
következményes kibocsátás kockázata más 
módon nem zárható ki, és ahol a 
hatékonyan termelt villamos energiára 
fordítják a termelési költségek nagy 
hányadát, az intézkedés során – a teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 
megváltoztatása nélkül – figyelembe 
vehető a termelési folyamat során 
elfogyasztott villamos energia mennyisége.

Or. en
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Módosítás 164
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2 °C-ban történő korlátozásának 
elérése, és amelyet a Balin elért 
eredmények is ösztönöznek. Amennyiben 
más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat 
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét. Tekintettel arra, hogy 
a Közösség jelentős mértékben veszíthet 
piaci részesedéséből az olyan, Közösségen 
kívüli létesítmények miatt, amelyek nem 
tesznek hasonló erőfeszítéseket a 
kibocsátás csökkentése érdekében, ezért az 
irányelvhez csatolni kell egy melléklet a 
következményes kibocsátáshoz esetlegesen 
hozzájáruló energiaigényes iparágak 
jegyzékével. A Közösség továbbra is
ingyenesen teljesíteni fog mindent 
kiosztást az adott, következményes 
kibocsátással kapcsolatos feltételeket 
teljesítő ágazatok és alágazatok számára. 
Az említett ágazatok és alágazatok 
meghatározását, valamint a szükséges 
intézkedéseket ismételten értékelik majd, 
biztosítva, hogy cselekvésre csak a 
szükséges esetben kerüljön sor, és 
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megváltoztatása nélkül – figyelembe 
vehető a termelési folyamat során 
elfogyasztott villamos energia mennyisége.

elkerülendő a túlkompenzációt. Azoknak 
az ágazatoknak és alágazatoknak az 
esetében, ahol alappal feltehető, hogy a 
következményes kibocsátás kockázata más 
módon nem zárható ki, és ahol a 
hatékonyan termelt villamos energiára 
fordítják a termelési költségek nagy 
hányadát, az intézkedés során figyelembe 
vehető az elfogyasztott villamos energia 
mennyisége.

Or. pl

Indokolás

A következményes kibocsátás kockázatának kitett ágazatok jegyzéke az átláthatóságot és a 
jogbiztonságot szolgálja. Ha valóban fennáll a következményes kibocsátás veszélye, a 
kibocsátási egységeket a hivatkozási rendszer alapján kell kiosztani, és erre 100%-ban 
ingyenesen kerül sor.

Módosítás 165
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2°C-ban történő korlátozásának 
elérése, és amelyet a Balin elért 
eredmények is ösztönöznek. Amennyiben 
más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat 
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 

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

energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét. Tekintettel arra, hogy 
a Közösség jelentős mértékben veszíthet 
piaci részesedéséből az olyan, Közösségen 
kívüli létesítmények miatt, amelyek nem 
tesznek hasonló erőfeszítéseket a 
kibocsátás csökkentése érdekében, ezért az 
irányelvhez csatolni kell egy melléklet a 
következményes kibocsátáshoz esetlegesen 
hozzájáruló energiaigényes iparágak 
jegyzékével. A Közösség továbbra is
100%-os mértékben ingyenesen teljesíteni 
fog mindent kiosztást az adott, 
következményes kibocsátással kapcsolatos
feltételeket teljesítő ágazatok és 
alágazatok részére. Az említett ágazatok és 
alágazatok meghatározását, valamint a 
szükséges intézkedéseket ismételten 
értékelik majd, biztosítva, hogy 
cselekvésre csak a szükséges esetben 
kerüljön sor, és elkerülendő a 
túlkompenzációt. Azoknak az ágazatoknak 
és alágazatoknak az esetében, ahol alappal 
feltehető, hogy a következményes 
kibocsátás kockázata más módon nem 
zárható ki, és ahol a hatékonyan termelt 
villamos energiára fordítják a termelési 
költségek nagy hányadát, az intézkedés 
során – a teljes kibocsátásiegység-
mennyiség megváltoztatása nélkül –
figyelembe vehető a termelési folyamat 
során elfogyasztott villamos energia 
mennyiség.

Or. de

Indokolás

A következményes kibocsátás kockázatának kitett ágazatok jegyzéke az átláthatóságot és a 
jogbiztonságot szolgálja. Ha valóban fennáll a következményes kibocsátás veszélye, a 
kibocsátási egységeket a hivatkozási rendszer alapján kell kiosztani, és erre 100%-ban 
ingyenesen kerül sor.
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Módosítás 166
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2 °C-ban történő korlátozásának 
elérése, és amelyet a Balin elért 
eredmények is ösztönöznek. Ebből a célból 
a Közösségnek lehetőség szerint a 
megfelelő szinten elő kell mozdítania egy
új, kibocsátáscsökkentésről szóló
nemzetközi megállapodást, amely az „egy 
személy, egy kibocsátás” elven alapul.
Amennyiben más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat 
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét. A következményes 
kibocsátás elleni fellépésként a Közösség 
100%-os mértékig ingyenes kiosztásban 
fogja részesíteni az adott feltételeket 
teljesítő ágazatokat és alágazatokat. Az 
említett ágazatok és alágazatok 
meghatározását, valamint a szükséges 
intézkedéseket ismételten értékelik majd, 
biztosítva, hogy cselekvésre csak a 
szükséges esetben kerüljön sor, és 
elkerülendő a túlkompenzációt. Azoknak 
az ágazatoknak és alágazatoknak az 
esetében, ahol alappal feltehető, hogy a 
következményes kibocsátás kockázata más 
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megváltoztatása nélkül – figyelembe 
vehető a termelési folyamat során 
elfogyasztott villamos energia mennyiség.

módon nem zárható ki, és ahol a 
hatékonyan termelt villamos energiára 
fordítják a termelési költségek nagy 
hányadát, az intézkedés során – a teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 
megváltoztatása nélkül – figyelembe 
vehető a termelési folyamat során 
elfogyasztott villamos energia mennyiség.

Or. en

Módosítás 167
Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2°C-ban történő korlátozásának 
elérése, és amelyet a Balin elért 
eredmények is ösztönöznek. Amennyiben 
más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat 
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét. A következményes 
kibocsátás elleni fellépésként a Közösség 
100%-os mértékig ingyenes kiosztásban 
fogja részesíteni az adott feltételeket 
teljesítő ágazatokat és alágazatokat. Az 
említett ágazatok és alágazatok 

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2 °C-ban történő korlátozásának 
elérése, és amelyet a Balin elért 
eredmények is ösztönöznek. Amennyiben 
más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat 
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok, valamint a 
harmadik felek tulajdonában lévő és/vagy 
harmadik felek által üzemeltett 
létesítmények egységeit, beleértve a hő- és 
iparigáz-szolgáltató létesítményeket is,
gazdasági hátrányba kerülhetnek. Ez 
alááshatja a közösségi fellépések 
környezeti integritását és eredményességét. 
A következményes kibocsátás elleni 
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meghatározását, valamint a szükséges 
intézkedéseket ismételten értékelik majd, 
biztosítva, hogy cselekvésre csak a 
szükséges esetben kerüljön sor, és 
elkerülendő a túlkompenzációt. Azoknak 
az ágazatoknak és alágazatoknak az 
esetében, ahol alappal feltehető, hogy a 
következményes kibocsátás kockázata más 
módon nem zárható ki, és ahol a 
hatékonyan termelt villamos energiára 
fordítják a termelési költségek nagy 
hányadát, az intézkedés során – a teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 
megváltoztatása nélkül – figyelembe 
vehető a termelési folyamat során 
elfogyasztott villamos energia mennyiség.

fellépésként a Közösség 100%-os mértékig 
ingyenes kiosztásban fogja részesíteni az 
adott feltételeket teljesítő ágazatokat és 
alágazatokat. Az említett ágazatok és 
alágazatok meghatározását, valamint a 
szükséges intézkedéseket ismételten 
értékelik majd, biztosítva, hogy 
cselekvésre csak a szükséges esetben 
kerüljön sor, és elkerülendő a 
túlkompenzációt. Azoknak az ágazatoknak 
és alágazatoknak az esetében, ahol alappal 
feltehető, hogy a következményes 
kibocsátás kockázata más módon nem 
zárható ki, és ahol a hatékonyan termelt 
villamos energiára fordítják a termelési 
költségek nagy hányadát, az intézkedés 
során – a teljes kibocsátásiegység-
mennyiség megváltoztatása nélkül –
figyelembe vehető a termelési folyamat 
során elfogyasztott villamos energia 
mennyiség.

Or. en

Indokolás

El kell kerülni, hogy a kibocsátási egységek kiosztása bármilyen módon a nemzetközi piac 
torzulását okozza azáltal, hogy az ipari gázok termelésére specializálódott iparágaktól a 
termelés áthelyeződik e gázok fogyasztóihoz, ami a széndioxid-kibocsátás növekedésével 
járna. Az ipari gázok jelenlegi energiahatékony termelési módszereinek beszüntetése
ellentétes hatást váltana ki.

Módosítás 168
Nicodim Bulzesc

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2°C-ban történő korlátozásának 

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2 °C-ban történő korlátozásának 



AM\733252HU.doc 51/106 PE409.584v01-00

HU

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

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

Or. en

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat célja jelenleg, hogy a nemzetközi megállapodás hiányában 
enyhítse az árverés útján történő értékesítéshez kapcsolódó kedvezőtlen környezeti hatásokat, 
azonban nem foglalkozik átfogóan az abból kifolyólag keletkező kedvezőtlen gazdasági 
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hatásokkal, hogy nincs olyan nemzetközi megállapodás, amely versenysemleges környezetet 
teremtene az egyes országok vállalatai számára.

Módosítás 169
Jens Holm

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2°C-ban történő korlátozásának 
elérése, és amelyet a Balin elért 
eredmények is ösztönöznek. Amennyiben 
más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat 
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét. A következményes 
kibocsátás elleni fellépésként a Közösség 
100%-os mértékig ingyenes kiosztásban 
fogja részesíteni az adott feltételeket 
teljesítő ágazatokat és alágazatokat. Az 
említett ágazatok és alágazatok 
meghatározását, valamint a szükséges 
intézkedéseket ismételten értékelik majd, 
biztosítva, hogy cselekvésre csak a 
szükséges esetben kerüljön sor, és 
elkerülendő a túlkompenzációt. Azoknak 
az ágazatoknak és alágazatoknak az 
esetében, ahol alappal feltehető, hogy a 
következményes kibocsátás kockázata más 

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

zárható ki, és ahol a hatékonyan termelt 
villamos energiára fordítják a termelési 
költségek nagy hányadát, az intézkedés 
során – a teljes kibocsátásiegység-
mennyiség megváltoztatása nélkül –
figyelembe vehető a termelési folyamat 
során elfogyasztott villamos energia 
mennyiség. 

Or. en

Indokolás

Helytelen 100%-os mértékben ingyenes kiosztást biztosítani az olyan energiaigényes iparágak 
részére, amelyek az üvegházhatású gázok legnagyobb kibocsátói közé tartoznak. Ezek az 
iparágak ugyanolyan feltételek mellett fizessék meg tevékenységeik környezetvédelmi 
költségeit, mint a más ágazatokban működő cégek, elkerülendő a művi torzulásokat az 
„ingyenesegység-határ” egyik vagy másik oldalán végzett tevékenységek között. A nemzetközi 
versenyképesség más intézkedésekkel is szabályozható, mint például a vámügyi kiigazítással 
vagy annak megkövetelésével, hogy az UNFCCC-ben részt nem vevőktől származó importot
vonják be a kibocsátáskereskedelmi rendszerbe.

Módosítás 170
Antonio De Blasio

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2°C-ban történő korlátozásának 
elérése, és amelyet a Balin elért 
eredmények is ösztönöznek. Amennyiben 
más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat 

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

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

Or. hu

Módosítás 171
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2°C-ban történő korlátozásának 

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

elérése, és amelyet a Balin elért 
eredmények is ösztönöznek. Amennyiben 
más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat 
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét. A következményes 
kibocsátás elleni fellépésként a Közösség 
100%-os mértékig ingyenes kiosztásban 
fogja részesíteni az adott feltételeket 
teljesítő ágazatokat és alágazatokat. Az 
említett ágazatok és alágazatok 
meghatározását, valamint a szükséges 
intézkedéseket 2009. december 30. előtt
értékelni fogják, biztosítva, hogy 
cselekvésre csak a szükséges esetben 
kerüljön sor, és elkerülendő a 
túlkompenzációt. Azoknak az ágazatoknak 
és alágazatoknak az esetében, ahol alappal 
feltehető, hogy a következményes 
kibocsátás kockázata más módon nem 
zárható ki, és ahol a hatékonyan termelt 
villamos energiára fordítják a termelési 
költségek nagy hányadát, az intézkedés 
során – a teljes kibocsátásiegység-
mennyiség megváltoztatása nélkül –
figyelembe vehető a termelési folyamat 
során elfogyasztott villamos energia 
mennyisége.

Or. en

Indokolás

A szükséges beruházások megvalósítása érdekében fontos, hogy az iparágak időben 
értesüljenek arról, hogy vonatkozik-e rájuk az árverés útján történő értékesítés vagy sem.
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Módosítás 172
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Az ágazatoknak 2009. június 30. 
előtt maguknak kell gondoskodniuk a 
mentességi feltételek teljesítését 
alátámasztó bizonyítékokról, így a 
Bizottság 2009. decemberben elvégezheti 
az értékelést.

Or. en

Indokolás

A szükséges beruházások megvalósítása érdekében fontos, hogy az iparágak időben 
értesüljenek arról, hogy vonatkozik-e rájuk az árverés útján történő értékesítés vagy sem.

Módosítás 173
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2011 
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. 
Ezzel összefüggésben a Bizottságnak 
legkésőbb 2010. június 30-ig meg kell 
határoznia, hogy melyek azok az 
energiaigényes ipari ágazatok vagy 
alágazatok, ahol a következményes 
kibocsátás valószínűsíthető. A Bizottság 
elemzésének alapját annak értékelése 

(20) A kibocsátási egységek európai piaca 
hatékony működésének biztosítása,
valamint annak elkerülése érdekében, 
hogy az európai követelmények arra 
késztessék az ipart, hogy olyan országokba 
települjön át, amelyekben enyhébbek a 
környezetvédelmi követelmények – ezáltal 
akadályozva a globális kibocsátások 
csökkentését –, az energiaigényes és 
nemzetközi versenynek kitett ágazatok és 
alágazatok számára be kell vezetni egy 
hatékony rendszert, amely egyenlő 
elbánásban részesítené a Közösség 
területén működő létesítményeket és a 
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képezi, hogy valóban nem lehetséges-e 
jelentős piacirészesedés-veszteség nélkül 
áthárítani az igényelt kibocsátási 
egységeknek a termékek árában 
megjelenő költségét a Közösségen kívül 
működő olyan létesítményekre, amelyek 
nem tesznek hasonló lépéseket a 
kibocsátások csökkentése érdekében. A 
következményes kibocsátás kockázatának 
jelentős mértékben kitett, energiaigényes 
iparágak nagyobb mennyiségű ingyenes 
kiosztásban részesülhetnének, vagy be 
lehetne vezetni egy hatékony szén-dioxid-
kiegyenlítő rendszert, amely egyenlő 
elbánásban részesítené a Közösség 
területén működő, jelentős 
következményes kibocsátási kockázattal 
járó létesítményeket és a harmadik 
országbeli hasonló létesítményeket. Egy 
ilyen rendszer olyan követelményeket 
alkalmazhatna az importőrökre 
vonatkozóan, amelyek nem lennének 
kevésbé kedvezőek, mint az Európai 
Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 
kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek 
minden esetben összhangban kellene 
állniuk az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének elveivel, 
különösen a közös, de differenciált 
felelősség és lehetőségek elvével, 
tekintettel a legkevésbé fejlett országok 
helyzetére. Az intézkedésnek továbbá 
összhangban kell állnia a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeivel, a WTO-
egyezményt is beleértve.

harmadik országbeli hasonló 
létesítményeket, ideértve azt is, hogy olyan 
követelményeket írna elő a kibocsátási 
egységek leadásának kötelezővé tétele 
révén az importőrökre vonatkozóan, 
amelyek az Európai Unió intézményeire 
vonatkozó előírásokhoz hasonlóak. Ezt a 
mechanizmust csak azokkal a fejlődő
országokkal szemben kell alkalmazni, 
amelyek egy jövőbeni nemzetközi 
megállapodás keretében nem tettek – az 
Európai Unió által az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése terén 
tett kötelezettségvállalásokhoz hasonló –
kötelezettségvállalásokat, vagy azokkal a
feltörekvő országokkal szemben, amelyek
nem vezettek be megfelelő, mérhető, 
hozzáférhető és ellenőrizhető új 
intézkedéseket a Bali konferencián 
elfogadott ütemtervnek megfelelően. A 
Bizottság összeállítja a következményes 
kibocsátás kockázatának kitett ágazatok 
jegyzékét olyan nagyon pontos 
kritériumokat alkalmazva, amelyekkel 
ellenőrizhető, hogy a következményes 
kibocsátás kockázatát helyesen becsülték-
e meg, és elkerülnek-e mindenféle 
túlkompenzálást. A határ menti
korrekciós mechanizmusnak összhangban 
kell állnia a Közösség nemzetközi 
kötelezettségeivel, különösen a 
Kereskedelmi Világszervezettel szembeni 
kötelezettségeivel.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Uniónak jeleznie kell a nemzetközi megállapodásnak teljes egészében ellenszegülő 
országok számára, hogy egy ilyen megállapodás megerősítésének elutasítása 
következményekkel járna a termékeiket Európába importálók számára.
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Módosítás 174
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2011 
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak legkésőbb 
2010. június 30-ig meg kell határoznia, 
hogy melyek azok az energiaigényes ipari 
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. A Bizottság elemzésének 
alapját annak értékelése képezi, hogy 
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani 
az igényelt kibocsátási egységeknek a 
termékek árában megjelenő költségét a 
Közösségen kívül működő olyan 
létesítményekre, amelyek nem tesznek 
hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes 
kiosztásban részesülhetnének, vagy be 
lehetne vezetni egy hatékony szén-dioxid-
kiegyenlítő rendszert, amely egyenlő 
elbánásban részesítené a Közösség 
területén működő, jelentős 
következményes kibocsátási kockázattal 
járó létesítményeket és a harmadik 
országbeli hasonló létesítményeket. Egy 
ilyen rendszer olyan követelményeket 
alkalmazhatna az importőrökre 
vonatkozóan, amelyek nem lennének 
kevésbé kedvezőek, mint az Európai 
Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2011 
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak legkésőbb 
2010. június 30-ig meg kell határoznia, 
hogy melyek azok az energiaigényes ipari 
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. A Bizottság elemzésének 
alapját annak értékelése képezi, hogy 
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani 
az igényelt kibocsátási egységeknek a 
termékek árában megjelenő költségét a 
Közösségen kívül működő olyan 
létesítményekre, amelyek nem tesznek 
hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében.
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kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek 
minden esetben összhangban kellene 
állniuk az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének elveivel, 
különösen a közös, de differenciált 
felelősség és lehetőségek elvével, 
tekintettel a legkevésbé fejlett országok 
helyzetére. Az intézkedésnek továbbá 
összhangban kell állnia a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeivel, a WTO-
egyezményt is beleértve.

Or. en

Indokolás

A következményes kibocsátás kockázatának kitett energiaigényes ágazatokkal már 
foglalkoztak az ugyanezen szerző által javasolt, új (17a) preambulumbekezdésre vonatkozó 
módosításban.

Módosítás 175
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2011
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak legkésőbb 
2010. június 30-ig meg kell határoznia, 
hogy melyek azok az energiaigényes ipari 
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. A Bizottság elemzésének 
alapját annak értékelése képezi, hogy 
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani 
az igényelt kibocsátási egységeknek a 
termékek árában megjelenő költségét a 

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2010
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak legkésőbb 
2009. június 30-ig meg kell határoznia, 
hogy melyek azok az energiaigényes ipari 
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. A Bizottság elemzésének 
alapját annak értékelése képezi, hogy 
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani 
az igényelt kibocsátási egységeknek a 
termékek árában megjelenő költségét a 
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Közösségen kívül működő olyan 
létesítményekre, amelyek nem tesznek 
hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes 
kiosztásban részesülhetnének, vagy be 
lehetne vezetni egy hatékony szén-dioxid-
kiegyenlítő rendszert, amely egyenlő 
elbánásban részesítené a Közösség 
területén működő, jelentős 
következményes kibocsátási kockázattal 
járó létesítményeket és a harmadik 
országbeli hasonló létesítményeket. Egy 
ilyen rendszer olyan követelményeket 
alkalmazhatna az importőrökre 
vonatkozóan, amelyek nem lennének 
kevésbé kedvezőek, mint az Európai 
Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 
kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek 
minden esetben összhangban kellene 
állniuk az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének elveivel, 
különösen a közös, de differenciált 
felelősség és lehetőségek elvével, 
tekintettel a legkevésbé fejlett országok 
helyzetére. Az intézkedésnek továbbá 
összhangban kell állnia a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeivel, a WTO-
egyezményt is beleértve.

Közösségen kívül működő olyan 
létesítményekre, amelyek nem tesznek 
hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében.

Or. de

Indokolás

A hivatkozási rendszer bevezetésével a lehető legkisebbre kell csökkenteni a következményes 
kibocsátás kockázatát. Mindazonáltal nem egyértelmű, hogy a hivatkozási rendszert miért 
csak 2010 közepén kell bevezetni, mivel ez sajnos késleltetni fogja a szükséges beruházásokat. 
A Bizottság számára elegendő egy év a döntés meghozatalára.
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Módosítás 176
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2011 
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. 
Ezzel összefüggésben a Bizottságnak 
legkésőbb 2010. június 30-ig meg kell 
határoznia, hogy melyek azok az 
energiaigényes ipari ágazatok vagy 
alágazatok, ahol a következményes 
kibocsátás valószínűsíthető. A Bizottság 
elemzésének alapját annak értékelése 
képezi, hogy valóban nem lehetséges-e 
jelentős piacirészesedés-veszteség nélkül 
áthárítani az igényelt kibocsátási 
egységeknek a termékek árában 
megjelenő költségét a Közösségen kívül 
működő olyan létesítményekre, amelyek 
nem tesznek hasonló lépéseket a 
kibocsátások csökkentése érdekében. A 
következményes kibocsátás kockázatának 
jelentős mértékben kitett, energiaigényes 
iparágak nagyobb mennyiségű ingyenes 
kiosztásban részesülhetnének, vagy be 
lehetne vezetni egy hatékony szén-dioxid-
kiegyenlítő rendszert, amely egyenlő 
elbánásban részesítené a Közösség 
területén működő, jelentős 
következményes kibocsátási kockázattal 
járó létesítményeket és a harmadik 
országbeli hasonló létesítményeket. Egy 
ilyen rendszer olyan követelményeket 
alkalmazhatna az importőrökre 
vonatkozóan, amelyek nem lennének 
kevésbé kedvezőek, mint az Európai 
Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 

(20) A Bizottság ezért legkésőbb 2011 
júniusáig felülvizsgálja a helyzetet, 
konzultál valamennyi érintett szociális 
partnerrel, és – a nemzetközi tárgyalások 
eredményére figyelemmel – egy elemző 
jelentést nyújt be, amely felméri a 
helyzetet, különös tekintettel a 
következményes kibocsátás kockázatának 
kitett energiaigényes ágazatokra. Ezt a 
jelentést olyan megfelelő javaslatok 
kísérik, amelyek meghatározzák az 
ingyenesen kiosztandó kibocsátási 
egységek arányát, valamint kiegészítő 
intézkedésként egy olyan hatékony
kiegyenlítő rendszert tartalmaznak, amely 
egyenlő elbánásban részesítené a Közösség 
területén működő, jelentős 
következményes kibocsátási kockázattal 
járó létesítményeket és a harmadik 
országbeli hasonló létesítményeket. Egy 
ilyen rendszer olyan követelményeket 
alkalmazhatna az importőrökre 
vonatkozóan, amelyek nem lennének 
kevésbé kedvezőek, mint az Európai 
Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 
kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek 
minden esetben összhangban kellene 
állniuk az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének elveivel, 
különösen a közös, de differenciált 
felelősség és lehetőségek elvével, 
tekintettel a legkevésbé fejlett országok 
helyzetére. Az intézkedésnek továbbá 
összhangban kell állnia a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeivel, a WTO-
egyezményt is.
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kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek 
minden esetben összhangban kellene 
állniuk az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének elveivel, 
különösen a közös, de differenciált 
felelősség és lehetőségek elvével, 
tekintettel a legkevésbé fejlett országok 
helyzetére. Az intézkedésnek továbbá 
összhangban kell állnia a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeivel, a WTO-
egyezményt is.

Or. pl

Indokolás

Az értékelés minden ágazatra kiterjed, de különösen a kockázatnak kitett ágazatokra. A
kibocsátáskiegyenlítő rendszert a fő intézkedések kiegészítéseként fogják használni. Egy ilyen 
kiegyenlítő rendszert az export esetében is alkalmazni lehet.

Módosítás 177
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2011 
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. 
Ezzel összefüggésben a Bizottságnak 
legkésőbb 2010. június 30-ig meg kell 
határoznia, hogy melyek azok az 
energiaigényes ipari ágazatok vagy 
alágazatok, ahol a következményes 
kibocsátás valószínűsíthető. A Bizottság 
elemzésének alapját annak értékelése 
képezi, hogy valóban nem lehetséges-e 

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2011 
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
egy elemző jelentést kell benyújtania, 
amely felméri a helyzetet, különös 
tekintettel az olyan energiaigényes 
ágazatokra, amelyek jelentős mértékben ki 
vannak téve a következményes kibocsátás 
kockázatának. Ezt a jelentést olyan 
megfelelő javaslatok kísérik, amelyek 
tartalmazhatják az ingyenesen kiosztott 
kibocsátási egységek arányának 
kiigazítását, valamint kiegészítő 
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jelentős piacirészesedés-veszteség nélkül 
áthárítani az igényelt kibocsátási 
egységeknek a termékek árában 
megjelenő költségét a Közösségen kívül 
működő olyan létesítményekre, amelyek 
nem tesznek hasonló lépéseket a 
kibocsátások csökkentése érdekében. A 
következményes kibocsátás kockázatának 
jelentős mértékben kitett, energiaigényes 
iparágak nagyobb mennyiségű ingyenes 
kiosztásban részesülhetnének, vagy be 
lehetne vezetni egy hatékony szén-dioxid-
kiegyenlítő rendszert, amely egyenlő 
elbánásban részesítené a Közösség 
területén működő, jelentős 
következményes kibocsátási kockázattal 
járó létesítményeket és a harmadik 
országbeli hasonló létesítményeket. Egy 
ilyen rendszer olyan követelményeket 
alkalmazhatna az importőrökre 
vonatkozóan, amelyek nem lennének 
kevésbé kedvezőek, mint az Európai 
Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 
kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek 
minden esetben összhangban kellene 
állniuk az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének elveivel, 
különösen a közös, de differenciált 
felelősség és lehetőségek elvével, 
tekintettel a legkevésbé fejlett országok 
helyzetére. Az intézkedésnek továbbá 
összhangban kell állnia a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeivel, a WTO-
egyezményt is beleértve.

intézkedésként tartalmazhat egy olyan
hatékony széndioxid-kiegyenlítő rendszert, 
amely egyenlő elbánásban részesítené a 
Közösség területén működő, jelentős 
következményes kibocsátási kockázattal 
járó létesítményeket és a harmadik 
országbeli hasonló létesítményeket. Egy 
ilyen rendszer olyan követelményeket 
alkalmazhatna az importőrökre 
vonatkozóan, amelyek nem lennének 
kevésbé kedvezőek, mint az Európai 
Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 
kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek 
minden esetben összhangban kellene 
állniuk az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének elveivel, 
különösen a közös, de differenciált 
felelősség és lehetőségek elvével, 
tekintettel a legkevésbé fejlett országok 
helyzetére. Az intézkedésnek továbbá 
összhangban kell állnia a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeivel, a WTO-
egyezményt is beleértve.

Or. en

Indokolás

Valamennyi ágazat tekintetében el kell végezni az értékelést, de a kitett ágazatokra különös 
hangsúlyt kell fektetni. Egyértelművé kell tenni, hogy a széndioxid-kiegyenlítő rendszereket 
kiegészítésképpen kell használni más elsődleges intézkedések mellett. A javaslatoknak 
alkalmasnak kell lenniük arra is, hogy kezeljék a megnövekedett terheket, így például a magas 
villamosenergia-árakból fakadó megnövekedett költségeket.
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Módosítás 178
Anders Wijkman

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2011
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak legkésőbb 
2010. június 30-ig meg kell határoznia, 
hogy melyek azok az energiaigényes ipari 
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. A Bizottság elemzésének 
alapját annak értékelése képezi, hogy 
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani 
az igényelt kibocsátási egységeknek a 
termékek árában megjelenő költségét a 
Közösségen kívül működő olyan 
létesítményekre, amelyek nem tesznek 
hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes kiosztásban 
részesülhetnének, vagy be lehetne vezetni 
egy hatékony szén-dioxid-kiegyenlítő
rendszert, amely egyenlő elbánásban 
részesítené a Közösség területén működő, 
jelentős következményes kibocsátási 
kockázattal járó létesítményeket és a 
harmadik országbeli hasonló 
létesítményeket. Egy ilyen rendszer olyan 
követelményeket alkalmazhatna az 
importőrökre vonatkozóan, amelyek nem 
lennének kevésbé kedvezőek, mint az 
Európai Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 

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

Európai Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 
kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek 
minden esetben összhangban kellene 
állniuk az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének elveivel, 
különösen a közös, de differenciált 
felelősség és lehetőségek elvével, 
tekintettel a legkevésbé fejlett országok 
helyzetére. Az intézkedésnek továbbá 
összhangban kell állnia a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeivel, a WTO-
egyezményt is beleértve.

Or. en

Módosítás 179
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2011 
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak legkésőbb 
2010. június 30-ig meg kell határoznia, 
hogy melyek azok az energiaigényes ipari 
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. A Bizottság elemzésének 
alapját annak értékelése képezi, hogy 
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani 
az igényelt kibocsátási egységeknek a 
termékek árában megjelenő költségét a 
Közösségen kívül működő olyan 
létesítményekre, amelyek nem tesznek 
hasonló lépéseket a kibocsátások 

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2010 
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak az irányelv 
rendelkező részében meg kell határoznia, 
hogy melyek azok az energiaigényes ipari 
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. Alapvető fontosságú, 
hogy a fenti célból összeállított jegyzék 
kiegészíthető legyen oly módon, hogy 
legkésőbb 2009. június 30-ig azonosítsák 
az ilyen kockázatnak kitett összes ágazatot 
és alágazatot. Ezt a jegyzéket később felül 
lehet vizsgálni és ki lehet egészíteni annak 
érdekében, hogy – ugyanazon kritériumok 
alapján – figyelembe vegye a globális 
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csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes kiosztásban 
részesülhetnének, vagy be lehetne vezetni 
egy hatékony szén-dioxid-kiegyenlítő
rendszert, amely egyenlő elbánásban 
részesítené a Közösség területén működő, 
jelentős következményes kibocsátási 
kockázattal járó létesítményeket és a 
harmadik országbeli hasonló 
létesítményeket. Egy ilyen rendszer olyan 
követelményeket alkalmazhatna az 
importőrökre vonatkozóan, amelyek nem 
lennének kevésbé kedvezőek, mint az 
Európai Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 
kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek 
minden esetben összhangban kellene 
állniuk az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének elveivel, 
különösen a közös, de differenciált 
felelősség és lehetőségek elvével, 
tekintettel a legkevésbé fejlett országok 
helyzetére. Az intézkedésnek továbbá 
összhangban kell állnia a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeivel, a WTO-
egyezményt is beleértve.

környezet változásainak hatásait. A 
Bizottság elemzésének alapját annak 
értékelése képezi, hogy valóban nehéz-e
jelentős piacirészesedés-veszteség nélkül 
áthárítani az igényelt kibocsátási 
egységeknek a termékek árában megjelenő 
költségét a Közösségen kívül működő 
olyan létesítményekre, amelyek nem 
tesznek hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes kiosztásban 
részesülhetnének, vagy be lehetne vezetni 
egy hatékony széndioxid-kiegyenlítő
rendszert, amely egyenlő elbánásban 
részesítené a Közösség területén működő, 
jelentős következményes kibocsátási 
kockázattal járó létesítményeket és a 
harmadik országbeli hasonló 
létesítményeket. Egy ilyen rendszer olyan 
követelményeket alkalmazhatna az 
importőrökre vonatkozóan, amelyek nem 
lennének kevésbé kedvezőek, mint az 
Európai Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 
kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek 
minden esetben összhangban kellene 
állniuk az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének elveivel, 
különösen a közös, de differenciált 
felelősség és lehetőségek elvével, 
tekintettel a legkevésbé fejlett országok 
helyzetére. Az intézkedésnek továbbá 
összhangban kell állnia a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeivel, a WTO-
egyezményt is beleértve. A fejlett országok 
által tett összehasonlítható 
kötelezettségvállalásoknak és a fejlődő
országok – közülük is különösen a 
gazdaságilag legfejlettebb országok –
hozzájárulásainak mérhetőnek, 
ellenőrizhetőnek és hozzáférhetőnek kell 
lenniük. A mérési és ellenőrzési 
módszereknek nemzetközileg 
elismerteknek kell lenniük.
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Or. fr

Indokolás

Mivel a nemzetközi megállapodás megkötése 2009 decemberében esedékes, ezért a közösségi 
rendelkezések felülvizsgálatát nem lehet 2011-ig elhalasztani. A beruházások biztonságossá 
tétele érdekében a lehető legkorábban meg kell határozni a következményes kibocsátás
kockázatának kitett ágazatokat. Lehetővé kell tenni a jegyzék frissítését annak érdekében, 
hogy figyelembe tudják venni az éghajlatváltozással kapcsolatban bekövetkező jelentős 
globális változásokat. A jegyzék frissítését azonban jelentős nemzetközi változás hiányában 
nem lehet egyoldalúan elindítani európai szinten.

Módosítás 180
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2011 
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak legkésőbb 
2010. június 30-ig meg kell határoznia, 
hogy melyek azok az energiaigényes ipari 
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. A Bizottság elemzésének 
alapját annak értékelése képezi, hogy 
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani 
az igényelt kibocsátási egységeknek a 
termékek árában megjelenő költségét a 
Közösségen kívül működő olyan 
létesítményekre, amelyek nem tesznek 
hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes kiosztásban 
részesülhetnének, vagy be lehetne vezetni 

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2010 
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak az irányelv 
rendelkező részében meg kell határoznia, 
hogy melyek azok az energiaigényes ipari 
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. Alapvető fontosságú, 
hogy a fenti célból összeállított jegyzék 
kiegészíthető legyen oly módon, hogy 
legkésőbb 2009. június 30-ig azonosítsák 
az ilyen kockázatnak kitett összes ágazatot 
és alágazatot. Ezt a jegyzéket később felül 
lehet vizsgálni és ki lehet egészíteni annak 
érdekében, hogy – ugyanazon kritériumok 
alapján – figyelembe vegye a globális 
környezet változásainak hatásait. A 
Bizottság elemzésének alapját annak 
értékelése képezi, hogy valóban nehéz-e
jelentős piacirészesedés-veszteség nélkül 
áthárítani az igényelt kibocsátási 
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egy hatékony szén-dioxid-kiegyenlítő
rendszert, amely egyenlő elbánásban 
részesítené a Közösség területén működő, 
jelentős következményes kibocsátási 
kockázattal járó létesítményeket és a 
harmadik országbeli hasonló 
létesítményeket. Egy ilyen rendszer olyan 
követelményeket alkalmazhatna az 
importőrökre vonatkozóan, amelyek nem 
lennének kevésbé kedvezőek, mint az 
Európai Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 
kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek 
minden esetben összhangban kellene 
állniuk az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének elveivel, 
különösen a közös, de differenciált 
felelősség és lehetőségek elvével, 
tekintettel a legkevésbé fejlett országok 
helyzetére. Az intézkedésnek továbbá 
összhangban kell állnia a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeivel, a WTO-
egyezményt is beleértve.

egységeknek a termékek árában megjelenő 
költségét a Közösségen kívül működő 
olyan létesítményekre, amelyek nem 
tesznek hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes kiosztásban 
részesülhetnének, vagy be lehetne vezetni 
egy hatékony széndioxid-kiegyenlítő
rendszert, amely egyenlő elbánásban 
részesítené a Közösség területén működő, 
jelentős következményes kibocsátási 
kockázattal járó létesítményeket és a 
harmadik országbeli hasonló 
létesítményeket. Egy ilyen rendszer olyan 
követelményeket alkalmazhatna az 
importőrökre vonatkozóan, amelyek nem 
lennének kevésbé kedvezőek, mint az 
Európai Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 
kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek 
minden esetben összhangban kellene 
állniuk az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének elveivel, 
különösen a közös, de differenciált 
felelősség és lehetőségek elvével, 
tekintettel a legkevésbé fejlett országok 
helyzetére. Az intézkedésnek továbbá 
összhangban kell állnia a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeivel, a WTO-
egyezményt is beleértve.

Or. fr

Indokolás

A beruházások biztonságossá tétele érdekében a lehető legkorábban kell meghatározni a 
következményes kibocsátásnak kitett ágazatokat. Ezért lehetővé kell tenni, hogy az irányelv 
rendelkező részébe belefoglalják a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság ezen ágazatok 
meghatározására vonatkozó tanulmányainak következtetéseit. A teljes jegyzéket 2009. június 
30-ig kell összeállítani.
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Módosítás 181
Caroline Lucas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2011 
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak legkésőbb 
2010. június 30-ig meg kell határoznia, 
hogy melyek azok az energiaigényes ipari 
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. A Bizottság elemzésének 
alapját annak értékelése képezi, hogy 
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani 
az igényelt kibocsátási egységeknek a 
termékek árában megjelenő költségét a 
Közösségen kívül működő olyan 
létesítményekre, amelyek nem tesznek 
hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes 
kiosztásban részesülhetnének, vagy be 
lehetne vezetni egy hatékony szén-dioxid-
kiegyenlítő rendszert, amely egyenlő 
elbánásban részesítené a Közösség 
területén működő, jelentős 
következményes kibocsátási kockázattal 
járó létesítményeket és a harmadik 
országbeli hasonló létesítményeket. Egy 
ilyen rendszer olyan követelményeket 
alkalmazhatna az importőrökre 
vonatkozóan, amelyek nem lennének 
kevésbé kedvezőek, mint az Európai 
Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2011 
januárjáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak legkésőbb 
2010. június 30-ig meg kell határoznia, 
hogy melyek azok az energiaigényes ipari 
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. A Bizottság elemzésének 
alapját annak értékelése képezi, hogy 
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani 
az igényelt kibocsátási egységeknek a 
termékek árában megjelenő költségét a 
Közösségen kívül működő olyan 
létesítményekre, amelyek nem tesznek 
hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A kibocsátási 
egységekre vonatkozó importkövetelmény
olyan követelményeket támasztana az 
importőrökkel szemben, amelyek nem 
lennének kevésbé kedvezőek, mint az 
Európai Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott, a kibocsátási egységek 
leadásának kötelezővé tételére vonatkozó
előírások. A rendszernek minden esetben 
összhangban kellene állniuk az Egyesült 
Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének elveivel, különösen a 
közös, de differenciált felelősség és 
lehetőségek elvével, tekintettel a 
legkevésbé fejlett országok helyzetére. Az 
intézkedésnek továbbá összhangban kell 
állnia a Közösség nemzetközi 
kötelezettségeivel, a WTO-egyezményt is 
beleértve.
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kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek
minden esetben összhangban kellene 
állniuk az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének elveivel, 
különösen a közös, de differenciált 
felelősség és lehetőségek elvével, 
tekintettel a legkevésbé fejlett országok 
helyzetére. Az intézkedésnek továbbá 
összhangban kell állnia a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeivel, a WTO-
egyezményt is beleértve.

Or. en

Indokolás

A szén-dioxid árát teljes mértékben be kell építeni a termékbe annak érdekében, hogy a piacot 
a még inkább éghajlatbarát fogyasztás felé irányítsuk. Az ingyenes kiosztás torzítja a piaci 
mechanizmus működését, míg a teljes körű árverés jelentősé bürokráciát spórolna meg és a 
leghatékonyabban díjazná a legjobban teljesítőket. A következményes kibocsátást és az átfogó 
éghajlat-változási nemzetközi megállapodás tekintetében kötelezettséget nem vállaló országok 
részéről az európai termelésre nézve okozott tisztességtelen versenyt a kibocsátási egységekre 
vonatkozó importkövetelményekkel kell semlegesíteni.

Módosítás 182
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2011
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak legkésőbb 
2010. június 30-ig meg kell határoznia, 
hogy melyek azok az energiaigényes ipari 
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. A Bizottság elemzésének 

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2010
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak legkésőbb 
2009. december 30-ig meg kell határoznia, 
hogy melyek azok az energiaigényes ipari 
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. A Bizottság elemzésének 
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alapját annak értékelése képezi, hogy 
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani 
az igényelt kibocsátási egységeknek a 
termékek árában megjelenő költségét a 
Közösségen kívül működő olyan 
létesítményekre, amelyek nem tesznek 
hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes kiosztásban 
részesülhetnének, vagy be lehetne vezetni 
egy hatékony szén-dioxid-kiegyenlítő
rendszert, amely egyenlő elbánásban 
részesítené a Közösség területén működő, 
jelentős következményes kibocsátási 
kockázattal járó létesítményeket és a 
harmadik országbeli hasonló 
létesítményeket. Egy ilyen rendszer olyan 
követelményeket alkalmazhatna az 
importőrökre vonatkozóan, amelyek nem 
lennének kevésbé kedvezőek, mint az 
Európai Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 
kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek 
minden esetben összhangban kellene 
állniuk az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének elveivel, 
különösen a közös, de differenciált 
felelősség és lehetőségek elvével, 
tekintettel a legkevésbé fejlett országok 
helyzetére. Az intézkedésnek továbbá 
összhangban kell állnia a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeivel, a WTO-
egyezményt is beleértve.

alapját annak értékelése képezi, hogy 
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani 
az igényelt kibocsátási egységeknek a 
termékek árában megjelenő költségét a 
Közösségen kívül működő olyan 
létesítményekre, amelyek nem tesznek 
hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes kiosztásban 
részesülhetnének, vagy be lehetne vezetni 
egy hatékony széndioxid-kiegyenlítő
rendszert, amely egyenlő elbánásban 
részesítené a Közösség területén működő, 
jelentős következményes kibocsátási 
kockázattal járó létesítményeket és a 
harmadik országbeli hasonló 
létesítményeket. Egy ilyen rendszer olyan 
követelményeket alkalmazhatna az 
importőrökre vonatkozóan, amelyek nem 
lennének kevésbé kedvezőek, mint az 
Európai Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 
kötelezővé tétele vagy a WTO-n belül, a 
nem éghajlatbarát módon előállított áruk 
importjára kivetett díj. A Bizottság 2009 
júliusában megvizsgálja az ilyen 
intézkedések bevezetésének lehetőségét.
Az intézkedéseknek minden esetben 
összhangban kellene állniuk az Egyesült 
Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének elveivel, különösen a 
közös, de differenciált felelősség és 
lehetőségek elvével, tekintettel a 
legkevésbé fejlett országok helyzetére. Az 
intézkedésnek továbbá összhangban kell 
állnia a Közösség nemzetközi 
kötelezettségeivel, a WTO-egyezményt is 
beleértve.

Or. en
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Indokolás

Annak érdekében, hogy az ipari ágazatok számára szükségessé tegyék a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerhez való alkalmazkodást biztosító beruházásokat, fontos, 
hogy mielőbb értesüljenek a kibocsátáskereskedelmi rendszer által az ágazatukra gyakorolt 
egyedi hatásokról.

Módosítás 183
Antonio De Blasio

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2011 
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak legkésőbb 
2010. június 30-ig meg kell határoznia, 
hogy melyek azok az energiaigényes ipari 
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. A Bizottság elemzésének 
alapját annak értékelése képezi, hogy 
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani 
az igényelt kibocsátási egységeknek a 
termékek árában megjelenő költségét a 
Közösségen kívül működő olyan 
létesítményekre, amelyek nem tesznek 
hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes kiosztásban 
részesülhetnének, vagy be lehetne vezetni 
egy hatékony szén-dioxid-kiegyenlítő
rendszert, amely egyenlő elbánásban 
részesítené a Közösség területén működő, 
jelentős következményes kibocsátási 
kockázattal járó létesítményeket és a 

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2009 
szeptemberéig felül kell vizsgálnia a 
helyzetet, konzultálnia kell valamennyi 
érintett szociális partnerrel, és – a 
nemzetközi tárgyalások eredményére 
figyelemmel – jelentést kell benyújtania, 
amelyhez csatolja majd az esetleges 
javaslatait. Ezzel összefüggésben a 
Bizottságnak legkésőbb 2009. szeptember
30-ig meg kell határoznia, hogy melyek 
azok az energiaigényes ipari ágazatok vagy 
alágazatok, ahol a következményes 
kibocsátás valószínűsíthető. A Bizottság 
elemzésének alapját annak értékelése 
képezi, hogy valóban nem lehetséges-e 
jelentős piacirészesedés-veszteség nélkül 
áthárítani az igényelt kibocsátási 
egységeknek a termékek árában megjelenő 
költségét a Közösségen kívül működő 
olyan létesítményekre, amelyek nem 
tesznek hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes kiosztásban 
részesülhetnének, vagy be lehetne vezetni 
egy hatékony széndioxid-kiegyenlítő
rendszert, amely egyenlő elbánásban 
részesítené a Közösség területén működő, 
jelentős következményes kibocsátási 
kockázattal járó létesítményeket és a 
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harmadik országbeli hasonló 
létesítményeket. Egy ilyen rendszer olyan 
követelményeket alkalmazhatna az 
importőrökre vonatkozóan, amelyek nem 
lennének kevésbé kedvezőek, mint az 
Európai Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 
kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek 
minden esetben összhangban kellene 
állniuk az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének elveivel, 
különösen a közös, de differenciált 
felelősség és lehetőségek elvével, 
tekintettel a legkevésbé fejlett országok 
helyzetére. Az intézkedésnek továbbá 
összhangban kell állnia a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeivel, a WTO-
egyezményt is beleértve.

harmadik országbeli hasonló 
létesítményeket. Egy ilyen rendszer olyan 
követelményeket alkalmazhatna az 
importőrökre vonatkozóan, amelyek nem 
lennének kevésbé kedvezőek, mint az 
Európai Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 
kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek 
minden esetben összhangban kellene 
állniuk az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének elveivel, 
különösen a közös, de differenciált 
felelősség és lehetőségek elvével, 
tekintettel a legkevésbé fejlett országok 
helyzetére. Az intézkedésnek továbbá 
összhangban kell állnia a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeivel, a WTO-
egyezményt is beleértve.

Or. hu

Módosítás 184
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2011 
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak legkésőbb 
2010. június 30-ig meg kell határoznia, 
hogy melyek azok az energiaigényes ipari 
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. A Bizottság elemzésének 
alapját annak értékelése képezi, hogy 
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani 

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2010 
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak legkésőbb 
2009. szeptember 30-ig meg kell 
határoznia, hogy melyek azok az 
energiaigényes ipari ágazatok vagy 
alágazatok, ahol a következményes 
kibocsátás valószínűsíthető. A Bizottság 
elemzésének alapját annak értékelése 
képezi, hogy valóban nem lehetséges-e 
jelentős piacirészesedés-veszteség nélkül 
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az igényelt kibocsátási egységeknek a 
termékek árában megjelenő költségét a 
Közösségen kívül működő olyan 
létesítményekre, amelyek nem tesznek 
hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes kiosztásban 
részesülhetnének, vagy be lehetne vezetni 
egy hatékony szén-dioxid-kiegyenlítő
rendszert, amely egyenlő elbánásban 
részesítené a Közösség területén működő, 
jelentős következményes kibocsátási 
kockázattal járó létesítményeket és a 
harmadik országbeli hasonló 
létesítményeket. Egy ilyen rendszer olyan 
követelményeket alkalmazhatna az 
importőrökre vonatkozóan, amelyek nem 
lennének kevésbé kedvezőek, mint az 
Európai Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 
kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek 
minden esetben összhangban kellene 
állniuk az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének elveivel, 
különösen a közös, de differenciált 
felelősség és lehetőségek elvével, 
tekintettel a legkevésbé fejlett országok 
helyzetére. Az intézkedésnek továbbá 
összhangban kell állnia a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeivel, a WTO-
egyezményt is beleértve.

áthárítani az igényelt kibocsátási 
egységeknek a termékek árában megjelenő 
költségét a Közösségen kívül működő 
olyan létesítményekre, amelyek nem 
tesznek hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes kiosztásban 
részesülhetnének, vagy be lehetne vezetni 
egy hatékony széndioxid-kiegyenlítő
rendszert, amely egyenlő elbánásban 
részesítené a Közösség területén működő, 
jelentős következményes kibocsátási 
kockázattal járó létesítményeket és a 
harmadik országbeli hasonló 
létesítményeket. Egy ilyen rendszer olyan 
követelményeket alkalmazhatna az 
importőrökre vonatkozóan, amelyek nem 
lennének kevésbé kedvezőek, mint az 
Európai Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 
kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek 
minden esetben összhangban kellene 
állniuk az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének elveivel, 
különösen a közös, de differenciált 
felelősség és lehetőségek elvével, 
tekintettel a legkevésbé fejlett országok 
helyzetére. Az intézkedésnek továbbá 
összhangban kell állnia a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeivel, a WTO-
egyezményt is beleértve.

Or. en

Módosítás 185
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A nyersanyagokhoz való hozzáférés egyre inkább a sikeres gazdasági fejlődés 
kulcstényezőjévé válik, és ezért egyre nagyobb gazdasági jelentőséggel bír. A kibocsátási
egységek árverés útján történő értékesítése által az egyes ágazatokra mért jelentős 
költségterhek a hazai termelés leállásához és a nyersanyagok harmadik országokból való 
beszerzéséhez vezetnek, ezáltal fokozva az EU importfüggőségét. Ez továbbá azt is 
eredményezi, hogy a termelést a nyersanyagokkal rendelkező harmadik országokba helyezik 
át.

Módosítás 186
Jens Holm

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2011 
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak legkésőbb 
2010. június 30-ig meg kell határoznia, 
hogy melyek azok az energiaigényes ipari 
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 

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

valószínűsíthető. A Bizottság elemzésének 
alapját annak értékelése képezi, hogy 
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani 
az igényelt kibocsátási egységeknek a 
termékek árában megjelenő költségét a 
Közösségen kívül működő olyan 
létesítményekre, amelyek nem tesznek 
hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
számára be lehetne vezetni egy hatékony 
széndioxid-kiegyenlítő rendszert, amely 
egyenlő elbánásban részesítené a Közösség 
területén működő, jelentős 
következményes kibocsátási kockázattal 
járó létesítményeket és a harmadik 
országbeli hasonló létesítményeket. Egy 
ilyen rendszer olyan követelményeket 
alkalmazhatna az importőrökre 
vonatkozóan, amelyek nem lennének 
kevésbé kedvezőek, mint az Európai 
Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 
kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek 
minden esetben összhangban kellene 
állniuk az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének elveivel, 
különösen a közös, de differenciált 
felelősség és lehetőségek elvével, 
tekintettel a legkevésbé fejlett országok 
helyzetére. Az intézkedésnek továbbá 
összhangban kell állnia a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeivel, a WTO-
egyezményt is beleértve.

Or. en

Indokolás

Lásd a (19) preambulumbekezdés módosítását.
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Módosítás 187
Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Tekintettel a (18), (19) és (20) 
preambulumbekezdésre meg kell 
akadályozni a létesítmények közötti 
verseny indokolatlan torzulását, 
függetlenül attól, hogy azokat kiszervezték 
vagy sem.

Or. en

Indokolás

A tevékenységek kiszervezése – összehasonlítva a (pl. saját termelésű/irányítású) belföldi 
létesítmények működtetésével – több ágazat esetében is lehetővé teszi az energiahatékonyság 
növelését és a közvetlen és/vagy közvetett széndioxid-kibocsátás teljes mértékű csökkentését. 
Meg kell akadályozni, hogy a kibocsátási egységek kiosztása a belső piac torzulásához 
vezessen, amely azt eredményezné, hogy a termelés a kiszervezett létesítményektől
áthelyeződik a belföldi létesítményekhez, maga után vonva a széndioxid-kibocsátás 
növekedését.

Módosítás 188
Caroline Lucas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Közösségen belüli egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében 
össze kell hangolni a közösségi 
rendszerben működő üzemeltetők által a 
Közösségen kívüli kibocsátáscsökkentésért 
kapott jóváírások felhasználását. Az 
Egyesült Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének Kiotói Jegyzőkönyve 
mennyiségileg meghatározott kibocsátási 
célokat állapít meg a fejlett országok 
számára a 2008–2012. időszakra, és előírja 

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

igazolt kibocsátáscsökkentések (CER) és 
kibocsátáscsökkentési egységek (ERU) 
tiszta fejlesztési mechanizmus (TFM), 
valamint közös végrehajtású projektek 
útján történő létrehozását, valamint a fejlett 
országok által az említett célokra történő 
felhasználását. Míg a kiotói keretrendszer 
2013-tól nem teszi lehetővé új, 
mennyiségileg meghatározott kibocsátási 
célkitűzések nélküli ERU-k létrehozását a 
fogadó országok számára, CDM-egységek 
felvételére továbbra is lehetőség van. Az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
megállapodás létrejöttét követően azonban 
rendelkezni kell a megállapodást aláíró 
országokból származó igazolt 
kibocsátáscsökkentések (CER) és 
kibocsátáscsökkentési egységek (ERU) 
kiegészítő felhasználásáról. Ilyen 
megállapodás hiányában a CER-ek és 
ERU-k további felhasználásáról való 
rendelkezés tönkretenné ezen ösztönzőket, 
és megnehezítené a megújuló 
energiaforrások növekvő mértékű 
használatára vonatkozó közösségi 
célkitűzések megvalósítását. A CER-ek és 
ERU-k felhasználásának összhangban kell 
állnia a Közösség által meghatározott 
céllal, miszerint 2020-ra az energia 20%-át 
megújuló energiaforrásokból állítja elő, 
továbbá elő kell mozdítania az 
energiahatékonyságot, az innovációt és a 
technológiai fejlődést. A megfelelő 
tartalmú nemzetközi megállapodás 
Közösség általi megkötését követően a 
harmadik országbeli projektekből származó 
jóváírásokhoz való hozzáférést a közösségi 
rendszeren keresztül elérendő 
kibocsátáscsökkentési szint emelkedésével 
párhuzamosan növelni kell.
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országbeli projektekből származó 
jóváírásokhoz való hozzáférést a közösségi 
rendszeren keresztül elérendő 
kibocsátáscsökkentési szint emelkedésével 
párhuzamosan növelni kell.

Or. en

Indokolás

A beszámítás alkalmazása a 2012 utáni átfogó nemzetközi megállapodás feltétele kell, hogy 
legyen. A projektek finanszírozására is kiterjedő kétoldalú megállapodások megkötésére 
irányuló hajlandóság jelzése – még ha az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezménye alá tartozó eljárás késik is – akadályozhatja a megállapodás elérésére 
irányuló célkitűzést.

Módosítás 189
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Közösségen belüli egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében 
össze kell hangolni a közösségi 
rendszerben működő üzemeltetők által a 
Közösségen kívüli kibocsátáscsökkentésért 
kapott jóváírások felhasználását. Az 
Egyesült Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének Kiotói Jegyzőkönyve 
mennyiségileg meghatározott kibocsátási 
célokat állapít meg a fejlett országok 
számára a 2008–2012. időszakra, és előírja 
igazolt kibocsátáscsökkentések (CER) és 
kibocsátáscsökkentési egységek (ERU) 
tiszta fejlesztési mechanizmus (TFM), 
valamint közös végrehajtású projektek 
útján történő létrehozását, valamint a fejlett 
országok által az említett célokra történő 
felhasználását. Míg a kiotói keretrendszer 
2013-tól nem teszi lehetővé új, 
mennyiségileg meghatározott kibocsátási 
célkitűzések nélküli ERU-k létrehozását a 

(21) A Közösségen belüli egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében 
össze kell hangolni a közösségi 
rendszerben működő üzemeltetők által a 
Közösségen kívüli kibocsátáscsökkentésért 
kapott jóváírások felhasználását. Az 
Egyesült Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének Kiotói Jegyzőkönyve 
mennyiségileg meghatározott kibocsátási 
célokat állapít meg a fejlett országok 
számára a 2008–2012. időszakra, és előírja 
igazolt kibocsátáscsökkentések (CER) és 
kibocsátáscsökkentési egységek (ERU) 
tiszta fejlesztési mechanizmus (TFM), 
valamint közös végrehajtású projektek 
útján történő létrehozását, valamint a fejlett 
országok által az említett célokra történő 
felhasználását. Míg a kiotói keretrendszer 
2013-tól nem teszi lehetővé új, 
mennyiségileg meghatározott kibocsátási 
célkitűzések nélküli ERU-k létrehozását a 



AM\733252HU.doc 81/106 PE409.584v01-00

HU

fogadó országok számára, CDM-egységek 
felvételére továbbra is lehetőség van. Az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
megállapodás létrejöttét követően azonban 
rendelkezni kell a megállapodást aláíró 
országokból származó igazolt 
kibocsátáscsökkentések (CER) és 
kibocsátáscsökkentési egységek (ERU) 
kiegészítő felhasználásáról. Ilyen 
megállapodás hiányában a CER-ek és 
ERU-k további felhasználásáról való 
rendelkezés tönkretenné ezen ösztönzőket, 
és megnehezítené a megújuló 
energiaforrások növekvő mértékű 
használatára vonatkozó közösségi 
célkitűzések megvalósítását. A CER-ek és 
ERU-k felhasználásának összhangban kell 
állnia a Közösség által meghatározott 
céllal, miszerint 2020-ra az energia 20%-át 
megújuló energiaforrásokból állítja elő, 
továbbá elő kell mozdítania az 
energiahatékonyságot, az innovációt és a 
technológiai fejlődést. Amennyiben e célok 
elérésével összhangban áll, meg kell 
fontolni azt a lehetőséget, hogy harmadik 
országokkal olyan megállapodásokat 
kössenek a kibocsátáscsökkentés 
ösztönzése tárgyában, amelyek további 
valós csökkenést eredményeznek az 
üvegházhatású gázok kibocsátása területén, 
és ezzel egyidejűleg serkentik a Közösség 
területén alapított társaságok innovációs 
tevékenységét és a harmadik országok 
technológiai fejlődését. Az ilyen 
megállapodásokat egynél több ország 
megerősítheti. A megfelelő tartalmú 
nemzetközi megállapodás Közösség általi 
megkötését követően a harmadik 
országbeli projektekből származó 
jóváírásokhoz való hozzáférést a közösségi 
rendszeren keresztül elérendő 
kibocsátáscsökkentési szint emelkedésével 
párhuzamosan növelni kell.

fogadó országok számára, CDM-egységek 
felvételére továbbra is lehetőség van. Az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi
megállapodás létrejöttét követően azonban 
rendelkezni kell a megállapodást aláíró 
országokból származó igazolt 
kibocsátáscsökkentések (CER) és 
kibocsátáscsökkentési egységek (ERU) 
kiegészítő felhasználásáról. Egy jövőbeni 
éghajlat-változási nemzetközi 
megállapodás értelmében jóváhagyott 
CER- és az ERU-projekteknek elő kell
mozdítaniuk a környezeti és társadalmi 
fenntarthatóságot, környezeti szempontból 
hasznosnak kell bizonyulniuk, meg kell 
akadályozniuk a következményes 
kibocsátást és biztosítaniuk kell a
hitelesítési és ellenőrzési mechanizmusok 
átláthatóságát. Ilyen megállapodás 
hiányában a CER-ek és ERU-k további 
felhasználásáról való rendelkezés 
tönkretenné ezen ösztönzőket, és 
megnehezítené a megújuló energiaforrások
növekvő mértékű használatára vonatkozó 
közösségi célkitűzések megvalósítását. A 
CER-ek és ERU-k felhasználásának 
összhangban kell állnia a Közösség által 
meghatározott céllal, miszerint 2020-ra az 
energia 20%-át megújuló 
energiaforrásokból állítja elő, továbbá elő 
kell mozdítania az energiahatékonyságot, 
az innovációt és a technológiai fejlődést. 
Amennyiben e célok elérésével 
összhangban áll, meg kell fontolni azt a 
lehetőséget, hogy harmadik országokkal 
olyan megállapodásokat kössenek a 
kibocsátáscsökkentés ösztönzése 
tárgyában, amelyek további valós 
csökkenést eredményeznek az 
üvegházhatású gázok kibocsátása területén, 
és ezzel egyidejűleg serkentik a Közösség 
területén alapított társaságok innovációs 
tevékenységét és a harmadik országok 
technológiai fejlődését. Az ilyen 
megállapodásokat egynél több ország 
megerősítheti. A megfelelő tartalmú 
nemzetközi megállapodás Közösség általi 
megkötését követően a harmadik 
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országbeli projektekből származó 
jóváírásokhoz való hozzáférést a közösségi 
rendszeren keresztül elérendő 
kibocsátáscsökkentési szint emelkedésével 
párhuzamosan növelni kell.

Or. en

Indokolás

A jövőbeni éghajlat-változási nemzetközi megállapodás értelmében jóváhagyott CDM- és JI-
projekteknek magas színvonalúnak kell lenniük, illetve környezeti és társadalmi szempontból 
hasznosnak kell bizonyulniuk.

Módosítás 190
Avril Doyle

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kiszámíthatóság érdekében 
biztosítani kell az üzemeltetőket arról, 
hogy 2012 után is felhasználhatják a –
közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008–2012. 
időszakban elfogadott projekttípusokból 
származó – CER-eket és ERU-kat a 2008–
2012. időszakban számukra engedélyezett 
szintből megmaradt rész erejéig. Mivel a 
tagállamok megmaradt CER- és ERU-
készletei, amelyeket a 
kötelezettségvállalási időszakok között –
nemzetközi megállapodások alapján – az 
üzemeltetők kezelnek (CER-ek és ERU-k 
„átvitele”), 2015 előtt nem vihetők át, és 
ezt követően is kizárólag akkor, ha a 
tagállamok – az ilyen egységek átvitelére 
vonatkozó korlátozott jogokkal – lehetővé 
teszik az említett CER-ekkel és ERU-kkal 
folytatott kereskedelmet, biztosítékot kell 
nyújtani, kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott 
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 

(22) A közösségi rendszernek és más 
országok kibocsátáskereskedelmi 
rendszerének ösztönöznie kell az 
éghajlatváltozás elleni harcban 
konstruktívan részt vevő országok 
projektjei révén törtnő valódi, 
ellenőrizhető, pótlólagos és tartós 
kibocsátáscsökkentésből származó 
jóváírások keresletét. Mihelyt az országok
megerősítik az éghajlatváltozásról szóló
nemzetközi megállapodást, minden 
kibocsátáskereskedelmi rendszer számára 
elfogadhatóvá válnának az ezen 
országokból származó „aranystandard 
típusú” jóváírások. A kiszámíthatóság 
érdekében biztosítani kell az üzemeltetőket 
arról, hogy 2012 után is felhasználhatják a 
„aranystandard típusú” CER-eket és 
„aranystandard típusú” ERU-kat. Az 
üzemeltetők számára lehetővé kell tenni, 
hogy kibocsátásaik átlagosan 5%-áig 
felhasználhassák e jóváírásokat a 2013-tól 
2020-ig terjedő időszakban, amennyiben 
2005-ös kibocsátásukhoz képest ERU-ik 
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kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 
elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 
amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában.

és CER-eik kevesebb mint 6,5%-át 
használják fel a 2008–2012-es 
időszakban, és jogosultságukat nem viszik 
át a 2003/87/EK irányelv 11a. cikkének 
(2) bekezdése alapján. Ez biztosítja, hogy 
az üzemeltetők a 2008–2012-es 
időszakban jelentősen csökkentsék 
kibocsátásukat a 2005-ös szinthez képest. 
Ez lehetővé teszi a 2008–2020 közötti 
időszakban kb. 1,7 milliárd tonna, vagy a 
Bizottság javaslatát meghaladóan az 
erőfeszítések kb. 50%-át kitevő, 300 millió 
tonna felhasználását. Mivel a tagállamok 
megmaradt CER- és ERU-készletei, 
amelyeket a kötelezettségvállalási 
időszakok között – nemzetközi 
megállapodások alapján – az üzemeltetők 
kezelnek (CER-ek és ERU-k „átvitele”), 
2015 előtt nem vihetők át, és ezt követően 
is kizárólag akkor, ha a tagállamok – az 
ilyen egységek átvitelére vonatkozó 
korlátozott jogokkal – lehetővé teszik az 
említett CER-ekkel és ERU-kkal folytatott 
kereskedelmet, biztosítékot kell nyújtani, 
kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 
elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 
amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában.

Or. en
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kiszámíthatóság érdekében 
biztosítani kell az üzemeltetőket arról, 
hogy 2012 után is felhasználhatják a –
közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008–2012. 
időszakban elfogadott projekttípusokból 
származó – CER-eket és ERU-kat a 2008–
2012. időszakban számukra engedélyezett 
szintből megmaradt rész erejéig. Mivel a 
tagállamok megmaradt CER- és ERU-
készletei, amelyeket a 
kötelezettségvállalási időszakok között –
nemzetközi megállapodások alapján – az 
üzemeltetők kezelnek (CER-ek és ERU-k 
„átvitele”), 2015 előtt nem vihetők át, és 
ezt követően is kizárólag akkor, ha a 
tagállamok – az ilyen egységek átvitelére 
vonatkozó korlátozott jogokkal – lehetővé 
teszik az említett CER-ekkel és ERU-kkal 
folytatott kereskedelmet, biztosítékot kell 
nyújtani, kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott 
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 
elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 
amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában.

(22) A közösségi rendszernek és más 
országok kibocsátáskereskedelmi 
rendszerének ösztönöznie kell az 
éghajlatváltozás elleni harcban 
konstruktívan részt vevő országok 
projektjei révén törtnő valódi, 
ellenőrizhető, pótlólagos és tartós 
kibocsátáscsökkentésből származó 
jóváírások keresletét. Mihelyt az országok 
megerősítik az éghajlatváltozásról szóló 
jövőbeni nemzetközi megállapodást, 
minden kibocsátáskereskedelmi rendszer 
számára elfogadhatóvá válnának az ezen 
országokból származó, az Egyesült 
Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezménye (UNFCCC) értelmében 
elfogadott projekttípusú jóváírások. A 
kiszámíthatóság érdekében biztosítani kell 
az üzemeltetőket arról, hogy 2012 után is 
felhasználhatják az UNFCCC-típusú CER-
eket és UNFCCC-típusú ERU-kat. Az 
üzemeltetők számára lehetővé kell tenni, 
hogy kibocsátásaik átlagosan 5%-áig 
felhasználhassák e jóváírásokat a 2013-tól 
2020-ig terjedő időszakban, amennyiben 
2005-ös kibocsátásukhoz képest ERU-ik 
és CER-eik kevesebb mint 6,5%-át 
használják fel a 2008–2012-es 
időszakban, és jogosultságukat nem viszik 
át a 2003/87/EK irányelv 11a. cikkének 
(2) bekezdése alapján. Ez biztosítja, hogy 
az üzemeltetők a 2008–2012-es 
időszakban jelentősen csökkentsék 
kibocsátásukat a 2005-ös szinthez képest. 
Ez lehetővé teszi továbbá a 2008–2020 
közötti időszakban 1,9 milliárd tonna, 
vagy a Bizottság javaslatát meghaladóan 
az erőfeszítések 50%-át kitevő, további 
500 millió tonna felhasználását. Mivel a 
tagállamok megmaradt CER- és ERU-



AM\733252HU.doc 85/106 PE409.584v01-00

HU

készletei, amelyeket a 
kötelezettségvállalási időszakok között –
nemzetközi megállapodások alapján – az 
üzemeltetők kezelnek (CER-ek és ERU-k 
„átvitele”), 2015 előtt nem vihetők át, és 
ezt követően is kizárólag akkor, ha a 
tagállamok – az ilyen egységek átvitelére 
vonatkozó korlátozott jogokkal – lehetővé 
teszik az említett CER-ekkel és ERU-kkal 
folytatott kereskedelmet, biztosítékot kell 
nyújtani, kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott 
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 
elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 
amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Ha az EU elfogad bizonyos szabályokat és projekttípusokat az Egyesült Nemzetek szintjén, de 
ezt követően egy második szűrőt használ az EU szintjén, ez kedvezőtlen hatást gyakorolhat a 
világ közösségének fennmaradó részével folytatott jövőbeni tárgyalásokra. Tehát logikus, 
hogy amit már elfogadtunk az ENSZ-tárgyalások keretében, azt az EU-n belül is elfogadjuk.

Módosítás 192
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kiszámíthatóság érdekében (22) A kiszámíthatóság érdekében 
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biztosítani kell az üzemeltetőket arról, 
hogy 2012 után is felhasználhatják a –
közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008–2012. 
időszakban elfogadott projekttípusokból 
származó – CER-eket és ERU-kat a 2008–
2012. időszakban számukra engedélyezett 
szintből megmaradt rész erejéig. Mivel a 
tagállamok megmaradt CER- és ERU-
készletei, amelyeket a 
kötelezettségvállalási időszakok között –
nemzetközi megállapodások alapján – az 
üzemeltetők kezelnek (CER-ek és ERU-k 
„átvitele”), 2015 előtt nem vihetők át, és 
ezt követően is kizárólag akkor, ha a 
tagállamok – az ilyen egységek átvitelére 
vonatkozó korlátozott jogokkal – lehetővé 
teszik az említett CER-ekkel és ERU-kkal 
folytatott kereskedelmet, biztosítékot kell 
nyújtani, kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott 
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 
elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 
amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában.

biztosítani kell az üzemeltetőket arról, 
hogy 2012 után is felhasználhatják a –
közösségi rendszerben részt vevő legalább 
egy tagállam által a 2012. év végéig 
elfogadott projekttípusokból származó –
CER-eket és ERU-kat és egyéb 
kibocsátáscsökkentési jóváírásokat az éves 
kibocsátásuk [10,5]%-a erejéig. Mivel a 
tagállamok megmaradt CER- és ERU-
készletei, amelyeket a 
kötelezettségvállalási időszakok között –
nemzetközi megállapodások alapján – az 
üzemeltetők kezelnek (CER-ek és ERU-k 
„átvitele”), 2015 előtt nem vihetők át, és 
ezt követően is kizárólag akkor, ha a 
tagállamok – az ilyen egységek átvitelére 
vonatkozó korlátozott jogokkal – lehetővé 
teszik az említett CER-ekkel és ERU-kkal 
folytatott kereskedelmet, biztosítékot kell 
nyújtani, kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott 
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 
elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 
amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Az optimális rugalmasság megteremtése érdekében azt javasoljuk, hogy a tagállamok 
kölcsönösen ismerjék el azokat a projekttípusokat, amelyeket a többi tagállam egyikében már 
elismertek.
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Lambert van Nistelrooij
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kiszámíthatóság érdekében 
biztosítani kell az üzemeltetőket arról, 
hogy 2012 után is felhasználhatják a –
közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008–2012. 
időszakban elfogadott projekttípusokból 
származó – CER-eket és ERU-kat a 2008–
2012. időszakban számukra engedélyezett 
szintből megmaradt rész erejéig. Mivel a 
tagállamok megmaradt CER- és ERU-
készletei, amelyeket a 
kötelezettségvállalási időszakok között –
nemzetközi megállapodások alapján – az 
üzemeltetők kezelnek (CER-ek és ERU-k 
„átvitele”), 2015 előtt nem vihetők át, és 
ezt követően is kizárólag akkor, ha a 
tagállamok – az ilyen egységek átvitelére 
vonatkozó korlátozott jogokkal – lehetővé 
teszik az említett CER-ekkel és ERU-kkal 
folytatott kereskedelmet, biztosítékot kell 
nyújtani, kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott 
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 
elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 
amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában.

(22) A kiszámíthatóság érdekében 
biztosítani kell az üzemeltetőket arról, 
hogy 2012 után is felhasználhatják a –
közösségi rendszerben részt vevő legalább 
egy tagállam által a 2012. év végéig 
elfogadott projekttípusokból származó –
CER-eket és ERU-kat és egyéb 
kibocsátáscsökkentési jóváírásokat az éves 
kibocsátásuk [10,5]%-a erejéig. Mivel a 
tagállamok megmaradt CER- és ERU-
készletei, amelyeket a 
kötelezettségvállalási időszakok között –
nemzetközi megállapodások alapján – az 
üzemeltetők kezelnek (CER-ek és ERU-k 
„átvitele”), 2015 előtt nem vihetők át, és 
ezt követően is kizárólag akkor, ha a 
tagállamok – az ilyen egységek átvitelére 
vonatkozó korlátozott jogokkal – lehetővé 
teszik az említett CER-ekkel és ERU-kkal 
folytatott kereskedelmet, biztosítékot kell 
nyújtani, kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott 
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 
elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 
amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában.

Or. en
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Indokolás

Az optimális rugalmasság megteremtése érdekében azt javasoljuk, hogy a tagállamok 
kölcsönösen ismerjék el azokat a projekttípusokat, amelyeket a többi tagállam egyikében már 
elismertek.

Módosítás 194
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kiszámíthatóság érdekében 
biztosítani kell az üzemeltetőket arról, 
hogy 2012 után is felhasználhatják a –
közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008–2012. 
időszakban elfogadott projekttípusokból 
származó – CER-eket és ERU-kat a 2008–
2012. időszakban számukra engedélyezett 
szintből megmaradt rész erejéig. Mivel a 
tagállamok megmaradt CER- és ERU-
készletei, amelyeket a 
kötelezettségvállalási időszakok között –
nemzetközi megállapodások alapján – az 
üzemeltetők kezelnek (CER-ek és ERU-k 
„átvitele”), 2015 előtt nem vihetők át, és 
ezt követően is kizárólag akkor, ha a 
tagállamok – az ilyen egységek átvitelére 
vonatkozó korlátozott jogokkal – lehetővé 
teszik az említett CER-ekkel és ERU-kkal 
folytatott kereskedelmet, biztosítékot kell 
nyújtani, kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott 
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 
elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 
amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 

(22) A kiszámíthatóság érdekében 
biztosítani kell az üzemeltetőket arról, 
hogy 2012 után is felhasználhatják a –
közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008–2012. 
időszakban elfogadott projekttípusokból 
származó – CER-eket és ERU-kat az adott 
évre vonatkozó kibocsátásuk 5%-a erejéig. 
Mivel a tagállamok megmaradt CER- és 
ERU-készletei, amelyeket a 
kötelezettségvállalási időszakok között –
nemzetközi megállapodások alapján – az 
üzemeltetők kezelnek (CER-ek és ERU-k 
„átvitele”), 2015 előtt nem vihetők át, és 
ezt követően is kizárólag akkor, ha a 
tagállamok – az ilyen egységek átvitelére 
vonatkozó korlátozott jogokkal – lehetővé 
teszik az említett CER-ekkel és ERU-kkal 
folytatott kereskedelmet, biztosítékot kell 
nyújtani, kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott 
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 
elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 
amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
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szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában.

létrehozott projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A jóváhagyott JI/CDM-tanúsítványoknak a második kereskedelmi időszak alatt jóváhagyott 
mennyiségekhez való kötése nincs összhangban a harmonizációs törekvésekkel, mivel a 
második kereskedelmi időszakban az egyes tagállamok különböző százalékarányokat hagytak 
jóvá. E százalékarányoknak a második kereskedelmi időszak utáni alkalmazása továbbra is az
üzemeltetők egyenlőtlen elbánását fogja eredményezni. A hátrányos helyzetben lévő 
üzemeltetők részéről a jogi lépések elkerülése érdekében ezért tanácsosnak tűnik egy olyan, 
mindenkire kiterjedő felső határérték, amely egy időben megszűnteti az egyenlőtlen elbánást 
és nem sérti a már megszerzett jogokat.

Módosítás 195
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kiszámíthatóság érdekében 
biztosítani kell az üzemeltetőket arról, 
hogy 2012 után is felhasználhatják a –
közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008–2012. 
időszakban elfogadott projekttípusokból 
származó – CER-eket és ERU-kat a 2008–
2012. időszakban számukra engedélyezett 
szintből megmaradt rész erejéig. Mivel a 
tagállamok megmaradt CER- és ERU-
készletei, amelyeket a 
kötelezettségvállalási időszakok között –
nemzetközi megállapodások alapján – az 
üzemeltetők kezelnek (CER-ek és ERU-k
„átvitele”), 2015 előtt nem vihetők át, és 
ezt követően is kizárólag akkor, ha a 
tagállamok – az ilyen egységek átvitelére 
vonatkozó korlátozott jogokkal – lehetővé 
teszik az említett CER-ekkel és ERU-kkal

(22) A kiszámíthatóság érdekében 
biztosítani kell az üzemeltetőket arról, 
hogy 2012 után is felhasználhatják a –
közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008–2012. 
időszakban elfogadott, aranystandard 
tanúsítással rendelkező projekttípusokból 
származó – CER-eket a 2008–2012. 
időszakban számukra engedélyezett 
szintből megmaradt rész 50%-a erejéig.
Mivel a tagállamok megmaradt CER-
készletei, amelyeket a 
kötelezettségvállalási időszakok között –
nemzetközi megállapodások alapján – az 
üzemeltetők kezelnek (CER-ek „átvitele”), 
2015 előtt nem vihetők át, és ezt követően 
is kizárólag akkor, ha a tagállamok – az 
ilyen egységek átvitelére vonatkozó 
korlátozott jogokkal – lehetővé teszik az 
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folytatott kereskedelmet, biztosítékot kell 
nyújtani, kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott 
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 
elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 
amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában.

említett CER-ekkel folytatott 
kereskedelmet, biztosítékot kell nyújtani, 
kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott 
CER-eket 2013-tól érvényes kibocsátási 
egységekre cserélhessék. Mivel azonban a 
tagállamok nem kötelesek elfogadni azokat 
a CER-eket, amelyeket nem feltétlenül 
tudnak felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A legjobb esetben a CDM-projekteknek sem pozitív, sem negatív hatása nem lesz az éghajlat 
szempontjából, ez lehetővé teszi az I. melléklet szerinti országok számára, hogy a CER-eket 
kapjanak azáltal, hogy kibocsátáscsökkentési projektekbe fektetnek be fejlődő országokban, 
miközben segítik az ilyen projektek helyszínéül szolgáló országokat a fenntartható fejlődés 
elérésében. Az előző időszakból származó tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az ún. „nem 
kvótán felüli” projekteket, amelyek mindenképp elindultak volna, igazolással látták el. Ennek 
magasabb globális kibocsátás a következménye. A visszaélés elkerülése érdekében olyan 
hivatkozási rendszerre van szükség, amely egyértelmű környezeti, társadalmi és egyéb 
kritériumokat állapít meg.

Módosítás 196
Caroline Lucas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kiszámíthatóság érdekében 
biztosítani kell az üzemeltetőket arról, 
hogy 2012 után is felhasználhatják a –
közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008–2012. 

(22) A kiszámíthatóság érdekében 
biztosítani kell az üzemeltetőket arról, 
hogy 2012 után is felhasználhatják a –
közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008–2012. 
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időszakban elfogadott projekttípusokból 
származó – CER-eket és ERU-kat a 2008–
2012. időszakban számukra engedélyezett 
szintből megmaradt rész erejéig. Mivel a 
tagállamok megmaradt CER- és ERU-
készletei, amelyeket a 
kötelezettségvállalási időszakok között –
nemzetközi megállapodások alapján – az 
üzemeltetők kezelnek (CER-ek és ERU-k 
„átvitele”), 2015 előtt nem vihetők át, és 
ezt követően is kizárólag akkor, ha a 
tagállamok – az ilyen egységek átvitelére 
vonatkozó korlátozott jogokkal – lehetővé 
teszik az említett CER-ekkel és ERU-kkal 
folytatott kereskedelmet, biztosítékot kell 
nyújtani, kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott 
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 
elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 
amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában.

időszakban elfogadott projekttípusokból 
származó – CER-eket és ERU-kat a 2008–
2012. időszakban számukra engedélyezett 
szintből megmaradt rész erejéig. Mivel a 
tagállamok megmaradt CER- és ERU-
készletei, amelyeket a 
kötelezettségvállalási időszakok között –
nemzetközi megállapodások alapján – az 
üzemeltetők kezelnek (CER-ek és ERU-k 
„átvitele”), 2015 előtt nem vihetők át, és 
ezt követően is kizárólag akkor, ha a 
tagállamok – az ilyen egységek átvitelére 
vonatkozó korlátozott jogokkal – lehetővé 
teszik az említett CER-ekkel és ERU-kkal 
folytatott kereskedelmet, biztosítékot kell 
nyújtani, kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott 
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 
elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 
amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott megújuló energiával és 
keresleti oldali hatékonysággal 
kapcsolatos projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában, a nagy 
vízenergia-projektekből származó CER-ek 
kivételével.

Or. en

Indokolás

Nem lenne következetes beszámítást biztosítani az olyan ipari ágazatoknak, amelyek 
hajlamosak a következményes kibocsátásra. Ezen ágazatokban a tiszta fejlesztési 
mechanizmusokkal kapcsolatos beruházásokból származó jóváírások elismerése valójában a 
következményes kibocsátást előmozdító pénzügyi ösztönzőt jelentene.



PE409.584v01-00 92/106 AM\733252HU.doc

HU

Módosítás 197
Caroline Lucas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Abban az esetben, ha a nemzetközi 
megállapodás megkötése késedelmet 
szenved, elő kell írni annak lehetőségét, 
hogy harmadik országokkal kötött 
megállapodásokon keresztül a minőségi 
projektekből származó jóváírásokat a 
Közösség kibocsátáskereskedelmi 
rendszerében használják fel. Az ilyen –
akár két-, akár többoldalú –
megállapodások lehetővé tehetik, hogy a 
közösségi rendszerben továbbra is 
elismerjék az olyan projekteket, amelyek 
2012-ig ERU-kat állítottak elő, de erre a 
kiotói keretrendszerben már nincs 
lehetőségük.

törölve

Or. en

Indokolás

A közös végrehajtású projektekkel (JI) kapcsolatos beszámítások alkalmazása a 2012 utáni 
átfogó nemzetközi megállapodás feltétele kell, hogy legyen. A projektek finanszírozására is 
kiterjedő kétoldalú megállapodások megkötésére irányuló hajlandóság jelzése – még ha az 
Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye alá tartozó eljárás késik is –
akadályozhatja a megállapodás elérésére irányuló célkitűzést.

Módosítás 198
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Abban az esetben, ha a nemzetközi 
megállapodás megkötése késedelmet 
szenved, elő kell írni annak lehetőségét, 
hogy harmadik országokkal kötött 

(23) Abban az esetben, ha a nemzetközi 
megállapodás megkötése késedelmet 
szenved, elő kell írni annak lehetőségét, 
hogy harmadik országokkal kötött 
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megállapodásokon keresztül a minőségi 
projektekből származó jóváírásokat a 
Közösség kibocsátáskereskedelmi 
rendszerében használják fel. Az ilyen –
akár két-, akár többoldalú –
megállapodások lehetővé tehetik, hogy a 
közösségi rendszerben továbbra is 
elismerjék az olyan projekteket, amelyek 
2012-ig ERU-kat állítottak elő, de erre a 
kiotói keretrendszerben már nincs 
lehetőségük.

megállapodásokon keresztül a minőségi 
projektekből származó jóváírásokat a 
Közösség kibocsátáskereskedelmi 
rendszerében használják fel. Az ilyen –
akár két-, akár többoldalú –
megállapodások lehetővé tehetik, hogy a 
közösségi rendszerben továbbra is 
elismerjék az olyan projekteket, amelyek 
2012-ig ERU-kat állítottak elő, de erre a 
kiotói keretrendszerben már nincs 
lehetőségük. Az ilyen projekteknek elő kell 
mozdítaniuk a környezeti és társadalmi 
fenntarthatóságot, környezeti szempontból 
hasznosnak kell bizonyulniuk, meg kell 
akadályozniuk a következményes 
kibocsátást, továbbá biztosítaniuk kell a 
hitelesítési és ellenőrzési mechanizmusok 
átláthatóságát.

Or. en

Indokolás

Egy jövőbeni éghajlat-változási nemzetközi megállapodás hiányában a harmadik országokkal 
kötött megállapodások szerinti projekteknek magas színvonalúnak kell lenniük, illetve 
környezeti és társadalmi szempontból hasznosnak kell bizonyulniuk.

Módosítás 199
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A legkevésbé fejlett országok 
különösen érzékenyek az éghajlatváltozás 
hatásaira, míg az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csak igen alacsony 
szintjéért felelősek. Ennélfogva különösen 
előtérbe kell helyezni a legkevésbé fejlett 
országok igényeit akkor, amikor az árverés 
útján történő értékesítésből származó 
bevételeket arra használják fel, hogy 
megkönnyítsék a fejlődő országoknak az 

(24) A legkevésbé fejlett országok 
különösen érzékenyek az éghajlatváltozás 
hatásaira, míg az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csak igen alacsony 
szintjéért felelősek. Ennélfogva különösen 
előtérbe kell helyezni a legkevésbé fejlett 
országok igényeit akkor, amikor az árverés 
útján történő értékesítésből származó 
bevételeket arra használják fel, hogy 
megkönnyítsék a fejlődő országoknak az 
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éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodását. Mivel ezekben az 
országokban igen kevés CDM-projektet 
hoztak létre, még nemzetközi 
megállapodás hiányában is célszerű 
biztosítani őket a 2012 után ott megkezdett 
projektekből eredő jóváírások 
elfogadásáról. E jogosultságnak 2020-ig 
kell megilletnie a legkevésbé fejlett 
országokat, feltéve, hogy addig vagy 
megerősítettek egy, az éghajlatváltozásról 
szóló nemzetközi megállapodást, vagy 
pedig kétoldalú vagy többoldalú 
megállapodást kötöttek a Közösséggel.

éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodását. Mivel ezekben az 
országokban igen kevés CDM-projektet 
hoztak létre, még nemzetközi 
megállapodás hiányában is célszerű 
biztosítani őket a 2012 után ott megkezdett 
projektekből eredő jóváírások 
elfogadásáról, amennyiben ezek a 
projektek tisztán kiegészítő jellegűek és 
hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez. 
E jogosultságnak 2020-ig kell megilletnie a 
legkevésbé fejlett országokat, feltéve, hogy 
addig vagy megerősítettek egy, az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
megállapodást, vagy pedig kétoldalú vagy 
többoldalú megállapodást kötöttek a 
Közösséggel. 

Or. en

Módosítás 200
Avril Doyle

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Amint létrejön egy, az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
megállapodás, a harmadik országokból 
származó CDM-egységeket csak akkor 
szabad a közösségi rendszerbe befogadni, 
ha az említett országok megerősítették a 
nemzetközi megállapodást.

(25) Amint a Közösség megerősít egy, az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
megállapodást, valamint a jelenleg a 
közösségi rendszerben megvalósuló 
további csökkentések felét kitevő további 
jóváírások felhasználhatóvá válnak, és az 
üzemeltetők rendelkezésére álló 
aranystandard típusú CER-eket és 
aranystandard típusú ERU-kat 5% fölé 
kell emelni. 

Or. en
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Módosítás 201
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Amint létrejön egy, az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
megállapodás, a harmadik országokból 
származó CDM-egységeket csak akkor 
szabad a közösségi rendszerbe befogadni, 
ha az említett országok megerősítették a 
nemzetközi megállapodást.

(25) Amint létrejön egy, az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
megállapodás, a megállapodás megkötését 
követően elindított projektekből származó 
CER-eket csak akkor szabad a közösségi 
rendszerbe befogadni, ha az említett 
országok megerősítették a nemzetközi 
megállapodást.

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság biztosítása érdekében tisztázni kell, hogy a nemzetközi megállapodás 
megkötése előtt elindított projektekből származó kibocsátási egységek felhasználását nem 
vonják vissza a nemzetközi megállapodás megkötését követően.

Módosítás 202
Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Amint létrejön egy, az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
megállapodás, a harmadik országokból 
származó CDM-egységeket csak akkor 
szabad a közösségi rendszerbe befogadni, 
ha az említett országok megerősítették a 
nemzetközi megállapodást.

(25) Amint létrejön egy, az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
megállapodás, a harmadik országokból 
származó CDM- és JI-egységeket csak 
akkor szabad a közösségi rendszerbe 
befogadni, ha az említett országok 
megerősítették a nemzetközi 
megállapodást.

Or. en
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Indokolás

A közös végrehajtású projektek (JI) fontos részét képezik annak, hogy a Kiotói 
Jegyzőkönyvben meghatározott megfelelési rendszert rugalmassá tegyék.

Módosítás 203
Antonio De Blasio

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Annak egyértelművé tétele érdekében, 
hogy a kazánok, égetőművek, turbinák, 
fűtőberendezések, kohók, égetőművek, 
különféle kemencék, szárítók, motorok, 
fáklyázók, és hő- vagy katalitikus 
utánégetők valamennyi fajtája ezen 
irányelv hatálya alá tartozik, az irányelvet 
ki kell egészíteni a tüzelőberendezés 
fogalommeghatározásával.

(28) Annak egyértelművé tétele érdekében, 
hogy a kazánok, égetőművek, turbinák, 
fűtőberendezések, kohók, égetőművek, 
különféle kemencék, szárítók, motorok, 
fáklyázók valamennyi fajtája ezen irányelv 
hatálya alá tartozik, az irányelvet ki kell 
egészíteni a tüzelőberendezés fogalom-
meghatározásával.

Or. hu

Módosítás 204
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Annak egyértelművé tétele érdekében, 
hogy a kazánok, égetőművek, turbinák, 
fűtőberendezések, kohók, égetőművek, 
különféle kemencék, szárítók, motorok, 
fáklyázók, és hő- vagy katalitikus 
utánégetők valamennyi fajtája ezen 
irányelv hatálya alá tartozik, az irányelvet 
ki kell egészíteni a tüzelőberendezés.

(28) Annak egyértelművé tétele érdekében, 
hogy a kazánok, égetőművek, turbinák, 
fűtőberendezések, kohók, égetőművek, 
különféle kemencék, szárítók, motorok, 
fáklyázók, és hő- vagy katalitikus 
utánégetők, a kibocsátás nagyságrendje 
szempontjából számottevő fajtái ezen 
irányelv hatálya alá tartoznak, az irányelvet 
ki kell egészíteni a tüzelőberendezés 
fogalommeghatározásával.
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Or. pl

Indokolás

A (28) preambulumbekezdésben foglalt fogalommeghatározás végrehajtására vonatkozó 
adminisztratív költségek – a kibocsátáscsökkentés tekintetében elérhető valós nyereséggel
összehasonlítva – könnyen aránytalanná válhatnak. Olyan helyzetben, amikor a sok apró 
kibocsátási forrás is csak aránylag kis mértékben járul hozzá a teljes mennyiséghez, nincs 
racionális indok arra, hogy a „tüzelőberendezés” fogalommeghatározása kiterjedjen az 
összes kibocsátó forrásra, függetlenül azok tényleges hozzájárulására.

Módosítás 205
Linda McAvan, Dan Jørgensen, Eluned Morgan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
továbbra is nyomást kell gyakorolniuk a 
Nemzetközi Tengerészeti Szervezetre
(IMO), hogy hozzon létre egy, a felső 
határértékre és kereskedelemre vonatkozó 
globális rendszert a hajózási ágazat 
számára. Ha 2009 vége előtt nem lép 
életbe egy ilyen rendszer, a Bizottság
előterjeszt egy jogalkotási javaslatot arra 
vonatkozóan, hogy 2013-ig vegyék fel a 
hajózási ágazatot is a közösségi 
rendszerbe.

Or. en

Indokolás

A legutóbbi tudományos jelentések szerint az egész hajózási ágazat felel világszinten a 
széndioxid-kibocsátás 4,5%-áért, azonban a hajózási ágazat azon néhány ágazat egyikét 
képezi, amelyekre még mindig nem vonatkoznak az EU éghajlat-változási intézkedései. E 
kibocsátások kezelésének a legjobb módja egy nemzetközi megoldás, méghozzá lehetőleg az 
IMO által bevezetett, a felső határértékre és kereskedelemre vonatkozó globális rendszer 
formájában. Az EU-nak azonban fel kell készülnie arra, hogy a hajózási ágazatot 2013-ig 
felvegye az EU kibocsátás kereskedelmi rendszerébe, ha az IMO 2009 végéig nem léptet 
életbe ilyen rendszert.
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Módosítás 206
Linda McAvan, Eluned Morgan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30b) A Bizottságnak 2010. december 31-
ig közzé kell tennie egy beszámolót a
közúti közlekedési ágazat – különösen a 
fuvarozási ágazat – közösségi rendszerbe 
való bevonásának megvalósíthatóságáról. 

Or. en

Indokolás

A közúti közlekedés a teljes széndioxid-kibocsátás több mint 20%-áért felel. Az Európai 
Parlament jelenleg egy olyan javaslatot fontolgat, amely szabványokat állapít meg az új
személygépjárművek tekintetében a közúti közlekedési ágazatra vonatkozó EU-s
kibocsátáscsökkentési intézkedéscsomag részeként. A Bizottságnak azonban sokkal 
részletesebben meg kell vizsgálnia, hogy vajon a közúti közlekedésnek az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszerébe való bevonása hozzájárulhat-e az e kibocsátások 
csökkentése tekintetében már megkezdett erőfeszítésekhez.

Módosítás 207
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Figyelembe véve a közösségi 
rendszerben szerzett tapasztalatokat, 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
kibocsátási egységeket adjanak ki olyan 
projektek tekintetében, amelyek 
csökkentik az üvegházhatású gázok 
kibocsátásait, feltéve hogy e projektekre a 
közösségi szinten elfogadott harmonizált 
szabályokkal összhangban kerül sor, 
továbbá hogy e projektek nem 

törölve
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eredményezik a kibocsátáscsökkentések 
többszörös számítását, illetve nem 
akadályozzák a közösségi rendszer 
hatályának kiterjesztését vagy a közösségi 
rendszer hatálya alá nem tartozó, a 
kibocsátások csökkentésére irányuló 
szakpolitikai intézkedések felvállalását.

Or. en

Indokolás

Nem tisztázott, hogy miért van szükség egy kiegészítő jellegű hazai beszámítási mechanizmus 
bevezetésére. A cselekvésekben való részvétel és egy közös végrehajtású projekt folytatásának 
képessége kellő rugalmasságot biztosít a tagállamok részére. Fennáll a kockázata, hogy 
kétszer számolják el a nem kereskedelmi és a kereskedelmi ágazatokban elért 
kibocsátáscsökkentéseket.

Módosítás 208
Caroline Lucas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) A Bizottság által készített 
hatásvizsgálat arra enged következtetni, 
hogy a repülőgépek üzemeltetőitől 
elvárható, hogy továbbterheljék a 
közösségi rendszernek való megfelelés 
költségeit. Mivel nemzetiségükre való 
tekintet nélkül minden fuvarozóvállalattól
megkövetelik, hogy teljesítsék ezen 
irányelv rendelkezéseit, az EU 
légitársaságainak és repülőtereinek 
versenyképességére gyakorolt hatások 
minimálisak, továbbá a légiközlekedési 
ágazatban nem áll fenn a következményes 
kibocsátás kockázata.

Or. en



PE409.584v01-00 100/106 AM\733252HU.doc

HU

Módosítás 209
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A légi közlekedés az olyan egyéb ágazatok közé tartozik, amelyek tekintetében a 
következményes kibocsátás kockázatának való kitettség meghatározásra szorul abban az 
esetben, ha még nem jött létre nemzetközi megállapodás.
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Módosítás 210
Anders Wijkman

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(33) [A kiosztás szempontjából a légi 
közlekedés és az ásványolaj-finomítók 
esetében alkalmazott megközelítésre a 
kibocsátási egységek teljes mértékben 
árverés útján történő értékesítése 
vonatkozik. A Közösségnek és a 
tagállamoknak továbbra is törekedniük kell 
globális intézkedések elfogadására a légi 
közlekedésből származó üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése 
érdekében.]

Or. en

Módosítás 211
Caroline Lucas, Jens Holm

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) [A kiosztás szempontjából a légi 
közlekedés esetében alkalmazott 
megközelítésnek – nem úgy, mint a 
villamosenergia-termelők esetében – meg 
kell egyeznie az átmeneti ingyenes 
kiosztásban részesülő más iparágak

(33) [A kiosztás szempontjából a légi 
közlekedés esetében alkalmazott 
megközelítésnek meg kell egyeznie a 
villamosenergia-termelők tekintetében 
javasolt megközelítéssel. A Közösségnek 
és a tagállamoknak továbbra is törekedniük 
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tekintetében javasolt megközelítéssel. Azaz 
a kibocsátási egységek 80%-át 2013-ban 
ingyenesen kell kiosztani oly módon, hogy 
ezt követően a légi közlekedésre vonatkozó 
ingyenes kiosztás évente egyenlő 
összegekkel csökkenjen, majd 2020-ban 
megszűnjön. A Közösségnek és a 
tagállamoknak továbbra is törekedniük kell 
globális intézkedések elfogadására a légi 
közlekedésből származó üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése 
érdekében, és a közösségi rendszer 
következő felülvizsgálatának részeként át 
kell tekinteniük az említett ágazat 
helyzetét.]

kell globális intézkedések elfogadására a 
légi közlekedésből származó 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése érdekében, és a közösségi 
rendszer következő felülvizsgálatának 
részeként át kell tekinteniük az említett 
ágazat helyzetét.]

Or. en

Indokolás

A légiközlekedési ágazat képes lesz arra, hogy a kibocsátási egységek költségeinek nagy 
részét továbbterheljék a fogyasztókra. A nem várt nyereség elkerülése, illetve annak 
érdekében, hogy ez összeegyeztethető maradjon a légiközlekedési ágazat 
kibocsátáskereskedelmi rendszerbe való bevonásáról szóló európai parlamenti álláspont első 
olvasatával, javasolt, hogy a légi közlekedést – a kibocsátási egységek 2013-tól árverés útján 
történő értékesítése tekintetében – a villamosenergia-termeléshez hasonlóan kezeljék. 

Módosítás 212
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) [A kiosztás szempontjából a légi 
közlekedés esetében alkalmazott 
megközelítésnek – nem úgy, mint a 
villamosenergia-termelők esetében – meg 
kell egyeznie az átmeneti ingyenes 
kiosztásban részesülő más iparágak 
tekintetében javasolt megközelítéssel. Azaz 
a kibocsátási egységek 80%-át 2013-ban 
ingyenesen kell kiosztani oly módon, hogy 
ezt követően a légi közlekedésre vonatkozó 

(33) [A kiosztás szempontjából a légi 
közlekedés esetében alkalmazott 
megközelítésnek – nem úgy, mint a 
villamosenergia-termelők esetében – meg 
kell egyeznie a javasolt megközelítéssel. A 
Közösségnek és a tagállamoknak továbbra 
is törekedniük kell globális intézkedések 
elfogadására a légi közlekedésből 
származó üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentése érdekében, és 
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ingyenes kiosztás évente egyenlő 
összegekkel csökkenjen, majd 2020-ban 
megszűnjön. A Közösségnek és a 
tagállamoknak továbbra is törekedniük kell 
globális intézkedések elfogadására a légi 
közlekedésből származó üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése 
érdekében, és a közösségi rendszer 
következő felülvizsgálatának részeként át 
kell tekinteniük az említett ágazat 
helyzetét.] 

a közösségi rendszer következő 
felülvizsgálatának részeként át kell 
tekinteniük az említett ágazat helyzetét.] 

Or. pl

Indokolás

A légiközlekedési ágazat esetében bevezetendő drasztikus kibocsátási korlátozások, valamint 
a légiközlekedési ágazat más gazdasági ágazatokkal azonos kezelése gátolni fogja annak 
fejlődését. A légi közlekedésben az üzemanyagárak folyamatos emelkedése mellett a 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos többletköltségek fogyasztókra való áthárítása korlátozott 
lehetőségű. Ez a probléma különös jelentőséggel bír az új tagállamok esetében, ahol a 
légiközlekedési ágazatnak fejlődési szempontból sokéves lemaradást kell behoznia.

Módosítás 213
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) Fontos, hogy a rendszert a jövőben 
kiterjesszék az üvegházhatású gázok más 
nagy kibocsátóira, különösen a fuvarozási 
ágazatra – például a hajóüzemeltetőkre –, 
és lehetőség szerint a bányaágazatra és a 
hulladékágazatra is. Ennek érdekében a 
Bizottságnak a lehető leghamarabb 
megfelelő módosításokat kell javasolnia 
egy hatásvizsgálat kíséretében azzal a 
céllal, hogy a hajózási ágazatot 2013-ig 
bevonják a közösségi rendszerbe, illetve 
megállapítson egy időpontot a közúti 
közlekedés bevonására vonatkozóan.
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Or. nl

Indokolás

A közúti közlekedést és a hajózást – illetve lehetőség szerint a bányaágazatot és a 
hulladékágazatot is – be kell vonni az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerébe.

Módosítás 214
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az ezen irányelv végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban kell elfogadni. A Bizottságra 
különösen a kibocsátási egységek árverés 
útján való értékesítésére, a kibocsátási
egységeknek a Közösség egészére 
kiterjedő átmeneti kiosztására, a 
kibocsátások nyomon követésére, 
jelentésére és hitelesítésére, a hitelesítők 
akkreditációjára és a projektekkel 
kapcsolatos harmonizált végrehajtási 
szabályokra vonatkozó intézkedések 
elfogadása céljából indokolt hatáskört 
ruházni. Mivel ezen intézkedések általános 
hatályúak, céljuk pedig ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek módosítása és ezen 
irányelv új, nem alapvető elemekkel 
történő, új rendelkezések megállapításával 
vagy módosítással történő kiegészítése, az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni.

(34) Az ezen irányelv végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban kell elfogadni. A Bizottságra 
különösen a kibocsátási egységek árverés 
útján való értékesítésére, nemzetközi 
megállapodás hiányában a kibocsátási
egységek kockázatnak kitett ágazatok 
részére történő ingyenes kiosztására, a 
kibocsátások nyomon követésére, 
jelentésére és hitelesítésére, a hitelesítők 
akkreditációjára és a projektekkel 
kapcsolatos harmonizált végrehajtási 
szabályokra vonatkozó intézkedések 
elfogadása céljából indokolt hatáskört 
ruházni. Mivel ezen intézkedések általános 
hatályúak, céljuk pedig ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek módosítása és ezen 
irányelv új, nem alapvető elemekkel 
történő, új rendelkezések megállapításával 
vagy módosítással történő kiegészítése, az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni.

Or. en
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Módosítás 215
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az ezen irányelv végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban kell elfogadni. A Bizottságra 
különösen a kibocsátási egységek árverés 
útján való értékesítésére, a kibocsátási 
egységeknek a Közösség egészére 
kiterjedő átmeneti kiosztására, a 
kibocsátások nyomon követésére, 
jelentésére és hitelesítésére, a hitelesítők 
akkreditációjára és a projektekkel 
kapcsolatos harmonizált végrehajtási 
szabályokra vonatkozó intézkedések 
elfogadása céljából indokolt hatáskört 
ruházni. Mivel ezen intézkedések általános 
hatályúak, céljuk pedig ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek módosítása és ezen 
irányelv új, nem alapvető elemekkel 
történő, új rendelkezések megállapításával 
vagy módosítással történő kiegészítése, az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni.

(34) Az ezen irányelv végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban kell elfogadni. Mivel ezen 
intézkedések általános hatályúak, céljuk 
pedig ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek módosítása és ezen irányelv új, 
nem alapvető elemekkel történő, új 
rendelkezések megállapításával vagy 
módosítással történő kiegészítése, az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni.

Or. pl

Indokolás

Mivel a kibocsátás-ellenőrzési rendszer javaslat szerinti túlságos kiterjesztése a Közösség 
gazdasága szempontjából nem tűnik feltétlenül szükségesnek, ezért nincs szükség a (34)
preambulumbekezdésben foglalt kiegészítő intézkedésekre sem.
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Módosítás 216
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az ezen irányelv végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban kell elfogadni. A Bizottságra 
különösen a kibocsátási egységek árverés 
útján való értékesítésére, a kibocsátási 
egységeknek a Közösség egészére 
kiterjedő átmeneti kiosztására, a 
kibocsátások nyomon követésére, 
jelentésére és hitelesítésére, a hitelesítők 
akkreditációjára és a projektekkel 
kapcsolatos harmonizált végrehajtási 
szabályokra vonatkozó intézkedések 
elfogadása céljából indokolt hatáskört 
ruházni. Mivel ezen intézkedések általános 
hatályúak, céljuk pedig ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek módosítása és ezen 
irányelv új, nem alapvető elemekkel 
történő, új rendelkezések megállapításával 
vagy módosítással történő kiegészítése, az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni.

(34) Az ezen irányelv végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban kell elfogadni. A Bizottságra 
különösen a kibocsátási egységeknek a 
hivatkozási rendszer keretében, árverés 
útján való értékesítésére, a kibocsátások 
nyomon követésére, jelentésére és 
hitelesítésére, a hitelesítők akkreditációjára 
és a projektekkel kapcsolatos harmonizált 
végrehajtási szabályokra vonatkozó 
intézkedések elfogadása céljából indokolt 
hatáskört ruházni. Mivel ezen intézkedések 
általános hatályúak, céljuk pedig ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
módosítása és ezen irányelv új, nem 
alapvető elemekkel történő, új 
rendelkezések megállapításával vagy 
módosítással történő kiegészítése, az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

A kibocsátási egységekre átmenetileg nem vonatkozik ingyenes kiosztás, mivel a hivatkozási 
rendszert az energiaigényes iparágak tekintetében is be fogják vezetni. Ezen felül az árverés 
útján való értékesítésre kizárólag a hivatkozási rendszer keretében kerül sor, feltéve, hogy a 
szóban forgó létesítményekből származó kibocsátások a hivatkozási rendszer alatt maradnak.
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