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Módosítás 363
Jens Holm

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk törölve

A harmonizált ingyenes kiosztás közösségi 
szintű átmeneti szabályai

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

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

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

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

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését 
szolgáló létesítmények, az üvegházhatású 
gázok szállítására szolgáló csővezetékek és 
az üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

(3) A villamosenergia-termelők az általuk 
a 2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

(4) A 2013-ban működő és a 2008-tól 
2012-ig terjedő időszakra vonatkozóan 
ingyenes kiosztásban részesülő 
létesítmények részére kiosztandó 
kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség legfeljebb 
akkora százalékos részarányt képviselhet 
a közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
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származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. Szükség 
esetén korrekciós tényezőt kell 
alkalmazni.

(5) A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített 
kibocsátásadatokkal igazolt 
összmennyiségnél. Minden ezt követő 
évben az e létesítmények részére összesen 
kiosztott kibocsátásiegység-mennyiséget a 
9. cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

(6) A 2013-tól 2020-ig terjedő időszakban 
a 9. és a 9a. cikkel összhangban 
meghatározott közösségi 
kibocsátásiegység-mennyiség öt százalékát 
el kell különíteni az új kibocsátók részére; 
az új kibocsátók számára az e cikk (1) 
bekezdése értelmében elfogadott 
szabályokkal összhangban összesen 
legfeljebb ennyi kibocsátási egység 
osztható ki.

A kiosztandó mennyiséget a 9. cikkben 
előírt lineáris tényezővel ki kell igazítani.

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

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

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

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

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

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

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

b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;
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c) a piac szerkezetét, a földrajzi 
értelemben vett piacot és a termékpiacot, 
az ágazatban tapasztalható nemzetközi 
versenyt;

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

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

Or. en

Indokolás

A teljes mennyiség árverés útján történő értékesítésének azonnali hatállyal főszabállyá kell 
válnia, mivel az ingyenes kiosztás nem biztosítja a kellő ösztönzést a cégek számára ahhoz, 
hogy minimalizálják tevékenységeik negatív környezeti következményeit. A következményes 
kibocsátás megelőzésére irányuló intézkedések kívánatosak, de ezek nem teszik szükségessé, 
hogy olyan iparágak részesüljenek ingyenes kiosztásban, amelyek az üvegházhatást okozó 
gázok legjelentősebb kibocsátói közé tartoznak.

Módosítás 364
Caroline Lucas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A harmonizált ingyenes kiosztás közösségi 
szintű átmeneti szabályai

A kibocsátási egységek behozatalára 
vonatkozó követelmény

(1) A (2)–(6) és a (8) bekezdéssel 
összhangban a Bizottság 2011. június 30-
ig közösségi szintű, teljes mértékben 

(1) A Bizottság 2011. június 30-ig 
közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
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harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.

fogad el, amelyekben előírja az 
importőrök számára, hogy az importált 
energiaigényes áruk vonatkozásában 
harmonizáltan adják át kibocsátási 
egységeiket, ha ezek az ágazatok a 
közösségi rendszerben nem részesülnek 
ingyenes kiosztásban.

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

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

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a következményes 
kibocsátási kockázatnak jelentős 
mértékben kitett, ingyenes kiosztásban 
nem részesülő közösségi létesítmények és 
a hasonló harmadik országbeli 
létesítmények egyenlő elbánásban 
részesüljenek

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

Ha és amikor a Közösség olyan 
nemzetközi éghajlat-változási egyezményt 
köt, amely az üvegházhatású gázok 
tekintetében a Közösségben 
megvalósulóval összemérhető mértékű 
kibocsátáscsökkentésre kötelez, akkor a 
Bizottság a fenti intézkedéseket 
felülvizsgálja annak érdekében, hogy a 
kibocsátási egységek behozatalára 
vonatkozó követelmény (AIR) bevezetésére 
csak akkor kerülhessen sor, ha az az 
egyezményre figyelemmel teljes mértékben 
indokolt.

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 

(2) 2013-tól a kibocsátási egységek 
behozatalára vonatkozó követelmény 
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villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését 
szolgáló létesítmények, az üvegházhatású 
gázok szállítására szolgáló csővezetékek és 
az üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

alkalmazandó az (5) bekezdéssel 
összhangban meghatározott árukra, 
amelyek esetében a következményes 
kibocsátás kockázata vagy a nemzetközi 
verseny jelentős, amíg más országok vagy 
közigazgatási egységek kötelező és 
igazolható módon nem lépnek fel az 
üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
csökkentése érdekében. Az importőrök 
kötelesek átadni kibocsátási egységeiket, 
ha:
a) a Bizottság a 23. cikk (2) bekezdésében 
szereplő eljárás szerint megállapítja, hogy 
az árut előállító ország vagy közigazgatási 
egység nem tesz kötelező érvényű és 
igazolható intézkedéseket az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentésére; továbbá
b) az ilyen áruk vonatkozásában módszert 
dolgoztak ki a (3) bekezdés értelmében.
A kibocsátási egységek behozatalára
vonatkozó követelmény nem alkalmazható 
a 25. cikk értelmében a közösségi 
rendszerhez kapcsolódó országokban vagy 
közigazgatási egységekben előállított 
árukra.

(3) A villamosenergia-termelők az általuk 
a 2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

(3) A Bizottság kiszámítja az egyes áruk 
vagy árukategóriák közösségbeli 
előállításából származó üvegházhatású 
gázkibocsátás átlagos szintjét, figyelembe 
véve a 14. cikk értelmében függetlenül 
ellenőrzött jelentésekben közölt 
információkat és a közösségi 
kibocsátáskereskedelmi rendszer által 
lefedett minden vonatkozó kibocsátást. A 
Bizottság a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően 
módszereket dolgoz ki a kibocsátási 
egységek behozatalára vonatkozó 
követelmény kiszámítására a jelentős 
következményes kibocsátási kockázatú 
vagy nemzetközi versenynek kitett árukra 
vagy árukategóriákra alkalmazandó, a 
kibocsátási egységek behozatalára 
vonatkozó követelmény kiszámítására, 
amelynek értéke megegyezik az egyes áruk 
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közösségbeli előállításából származó 
üvegházhatású gázkibocsátás átlagos 
szintjének és az importált áruk tonnában 
mért tömegének szorzatával.

(4) A 2013-ban működő és a 2008-tól 
2012-ig terjedő időszakra vonatkozóan 
ingyenes kiosztásban részesülő 
létesítmények részére kiosztandó 
kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség legfeljebb 
akkora százalékos részarányt képviselhet 
a közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. Szükség 
esetén korrekciós tényezőt kell 
alkalmazni.

(4) A módszerek (3) bekezdéssel 
összhangban való kidolgozásának 
megkönnyítése érdekében a Bizottság 
előírhatja az üzemeltetők számára, hogy 
jelentést készítsenek az áruk előállításáról, 
és hogy a jelentett adatokat a 14. és 15. 
cikk értelmében elfogadott iránymutatásai
alapján függetlenül ellenőrizzék.

(5) A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített 
kibocsátásadatokkal igazolt 
összmennyiségnél. Minden ezt követő 
évben az e létesítmények részére összesen 
kiosztott kibocsátásiegység-mennyiséget a 
9. cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

(5) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó 
áruk importőreinek írásban kell 
nyilatkozniuk ezekről a behozatalokról. Az 
írásbeli nyilatkozat megerősíti, hogy a (3) 
bekezdésben meghatározottakkal 
összhangban kellő számú kibocsátási 
egység került átadásra a közösségi 
kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben a 
bejegyzendő áruk vonatkozásában, a 
bizottsági iránymutatásokban előírt külön 
közigazgatási eljárásoknak megfelelően.

(6) A 2013-tól 2020-ig terjedő időszakban 
a 9. és a 9a. cikkel összhangban 
meghatározott közösségi 
kibocsátásiegység-mennyiség öt százalékát 
el kell különíteni az új kibocsátók részére; 
az új kibocsátók számára az e cikk (1) 
bekezdése értelmében elfogadott 
szabályokkal összhangban összesen 
legfeljebb ennyi kibocsátási egység 
osztható ki.

(6) A kibocsátási egységek behozatalára 
vonatkozó követelmény uniós kibocsátási 
egységekből vagy a szigorúság 
szempontjából a közösségi rendszerrel 
egyenértékűnek elismert, harmadik 
országok kibocsátáskereskedelmi 
rendszeréből származó egységekből 
teljesíthető.

A kiosztandó mennyiséget a 9. cikkben 
előírt lineáris tényezővel ki kell igazítani.
Villamosenergia-termelés céljából új 
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kibocsátóknak nem osztható ki 
ingyenesen kibocsátási egység.
(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből 
80%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente – mindig azonos mennyiséggel –
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje 
a nullát.

(7) A Bizottságnak valamennyi, az AIR-
rel kapcsolatos rendelkezést és 
végrehajtási intézkedést a 23. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárás 
szerint kell elfogadnia és legkésőbb 2012. 
január 1-jéig kell végrehajtani.

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.
(9) Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat. 

(9) Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően évente a Bizottság – az érintettek 
által benyújtott bizonyíték 
figyelembevételével – meghatározza a (2)
bekezdés hatálya alá tartozó ágazatokat és 
árukat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

A szén-dioxid árát teljes mértékben be kell építeni a termékek árába, hogy a piacot 
fokozottabban környezetbarát fogyasztás felé tereljük. Az ingyenes kiosztás torzítja a piaci 
mechanizmusok működését, míg a teljes mennyiség árverés útján történő értékesítése komoly 
adminisztrációs tehertől mentesítene és a legjobban teljesítőket jutalmazná. A következményes 
kibocsátás és az éghajlatváltozásról szóló átfogó nemzetközi megállapodásban még nem 
részes országokból származó, az európai termeléssel szembeni tisztességtelen versenyt a 
kibocsátási egységek importjára vonatkozó követelmény révén kell ellensúlyozni.

Módosítás 365
Johannes Blokland

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

A harmonizált ingyenes kiosztás közösségi 
szintű átmeneti szabályai

Nemzetközi megállapodás hiányában a 
következményes kibocsátás kockázatának 
csökkentésére irányuló harmonizált 
ingyenes kiosztás

Or. en

Módosítás 366
Johannes Blokland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A (2)–(6) és a (8) bekezdéssel 
összhangban a Bizottság 2011. június 30-ig 
közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan, 
kivéve, ha addig nemzetközi megállapodás 
születik. Ingyenes kiosztás csak azon 
ágazatok tekintetében biztosítható, 
amelyekről a (9) bekezdésben 
meghatározott kritériumok alapján 
megállapították, hogy ki vannak téve a 
következményes kibocsátás kockázatának.

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

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 

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

megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység.

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

Ha és amikor a Közösség olyan 
nemzetközi éghajlat-változási egyezményt 
köt, amely az üvegházhatású gázok 
tekintetében a Közösségben 
megvalósulóval összemérhető mértékű 
kibocsátáscsökkentésre kötelez, akkor a 
Bizottság elkerüli az ingyenes kiosztást és 
arra törekszik, hogy legkésőbb 2013-ig a 
teljes mennyiséget árverésen értékesítsék.

Or. en

Módosítás 367
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) 2013-tól kezdődően a tagállamok a 
kibocsátási egységeket teljes mértékben 
ingyenesen osztják ki a teljes időszakra. A 
(2) és a (3) bekezdéssel összhangban a 
Bizottság 2009. június 30-ig közösségi 
szintű, teljes mértékben harmonizált 
végrehajtási intézkedéseket fogad el a 
kibocsátási egységek harmonizált 
kiosztására vonatkozóan.
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Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. Az 
irányelv hatálya alá tartozó ágazatok 
meghatározása azonban alapvető elemnek 
számít, és ezért a Szerződés 251. cikke 
szerinti jogalkotási javaslat tárgyát képezi.

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat.

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

Or. en

Indokolás

A kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítése szükségtelen a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése terén kitűzött uniós célok eléréséhez; az energiaárak jelentős 
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növekedését vonná maga után, ártana az ipar versenyképességének, és mérsékelné a 
fogyasztók vásárlóerejét. A legjobb opció a közösségi szintű referenciaértékekhez kapcsolódó 
ingyenes kiosztás utólagos módosítással (figyelembe véve a tényleges termelést). Szén-dioxid-
kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítése a villamosenergia-termelésben 
jelentős felesleges többletköltséget jelent a fogyasztóknak. A referenciaértékeken és a 
tényleges termelésen alapuló ingyenes kiosztási mechanizmus hatékonyabb ETS-t eredményez.

Módosítás 368
Anders Wijkman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A (2)–(6) és a (8) bekezdéssel 
összhangban a Bizottság 2010. december 
31-ig közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.

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

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

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek harmonizált 
referenciaértékeket kell megállapítaniuk 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása 
és az ingyenes kiosztásban részesülő 
minden egyes ágazatban működő 
létesítmények energiahatékonysága 
vonatkozásában. Ezen ágazati 
referenciaértékeknek az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátása csökkentésének 
és az energiahatékonyság tekintetében a
piacon elérhető leghatékonyabb műszaki 
megoldásokon és technológiákon kell 
alapulniuk, beleértve a helyettesítő 
megoldásokat, az alternatív termelési 
folyamatokat, a biomassza felhasználását, 



AM\734516HU.doc 17/112 PE409.642v01-00

HU

ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység.

a kapcsolt energiatermelést, valamint az 
üvegházhatású gázok elkülönítését, 
felhasználását és tárolását.

Az egyes ágazatok vonatkozásában a 
referenciaértékeket lehetőleg a végtermék, 
és nem csupán a felhasznált anyagok 
alapján kell kiszámítani annak érdekében, 
hogy az érintett ágazat egész termelési 
folyamata során maximalizálják az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentését és az energiatakarékosságot.
A létesítmények számára ingyenesen 
kiosztandó kibocsátási egységek nem 
léphetik túl az adott ágazati 
referenciaérték által megadott szintet, 
hogy az energia és a kibocsátás 
tekintetében leghatékonyabb üzemeltetők 
részesüljenek jutalomban.  Az első 
albekezdésben előírt egyetlen intézkedés 
sem ösztönözhet az érintett ágazat 
általános kibocsátási szintjének 
növelésére. Az intézkedések során 
figyelembe vehetik azt a kibocsátást is, 
amely az oxigénbefúvásos kemencékből 
származó éghető hulladékgázok 
felhasználásával jár, amennyiben nem 
lehet elkerülni hulladékgázok képződését 
az acél befúvásos kemencékben történő 
előállítási folyamata során; e tekintetben 
a szabályok rendelkezhetnek arról, hogy a 
gázokat kibocsátó befúvásos kemencék 
számára ingyenesen osszanak ki 
kibocsátási egységeket. Harmadik 
feleknek történő eladásra szánt
villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység.

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

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

Or. en

Módosítás 369
Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A (2)–(6) és a (8) bekezdéssel 
összhangban a Bizottság 2010. december 
31-ig közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.

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

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

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

Az első albekezdésben előírt intézkedések 
lehetőség szerint harmonizált 
intézkedéseket alkotnak annak biztosítása 
érdekében, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki és 
technológiai megoldásokat és a 
kibocsátáscsökkentést, és ne ösztönözzön a 
kibocsátás növekedésére; ebből a célból a 
kiosztás során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység, kivéve az olyan villamosenergia 
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számára, amelyet ipari folyamat 
melléktermékeként termelnek az ipari 
folyamatból származó hő, vízgőz vagy gáz 
felhasználásával.

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

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

Or. fr

Indokolás

Nem szabad büntetni azokat az európai iparágakat, amelyek ipari folyamataik révén begyűjtik 
az energiát azáltal, hogy elektromos erővé alakítják azt.

Módosítás 370
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai gyártó vállalatok 
nemzetközi versenynek vannak kitéve. A 
versengő ágazatok számára azonos 
feltételeket teremtő nemzetközi 
megállapodás hiányában az irányelv 
hatálya alá tartozó, a feldolgozóipari 
ágazatban működő létesítmények esetében 
a teljesítményen alapuló ingyenes 
kiosztást kell szabálynak tekinteni.

(1) A (2)–(6) és a (8) bekezdéssel 
összhangban a Bizottság 2011. június 30-ig 
közösségi szintű, teljes mértékben 

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

intézkedéseket fogad el a kibocsátási 
egységek harmonizált kiosztására 
vonatkozóan.

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

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

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

A második albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint úgy kell 
biztosítaniuk a következményes kibocsátás 
és a gyártás áthelyezésének elkerülését, 
hogy az ösztönözze az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátása és az 
energiafelhasználás tekintetében hatékony 
műszaki megoldásokat és a 
kibocsátáscsökkentést, és ne ösztönözzön a 
termelési egységenkénti kibocsátás 
növekedésére. Az intézkedéseknek 
figyelembe kell venniük azt a kibocsátást 
is, amely az ipari folyamatokból származó 
éghető hulladékgázok energetikai 
felhasználásával jár. Villamosenergia-
termelés céljából ingyenesen nem osztható 
ki kibocsátási egység, kivéve az ipari 
felhasználáshoz kapcsolódó kombinált hő-
és energiatermelést (CHP), illetve az ipari 
folyamatból származó hulladékokból 
előállított villamos energiát; az ilyen 
kiosztásokat az ezen ipari tevékenységekre 
alkalmazottal azonos kiosztási elvek –
azaz a teljesítményen alapuló ingyenes 
kiosztás (referenciaértékek) – szerint kell 
végrehajtani.

Ha és amikor a Közösség olyan 
nemzetközi éghajlat-változási egyezményt 
köt, amely az üvegházhatású gázok 
tekintetében a Közösségben 
megvalósulóval összemérhető mértékű 
kibocsátáscsökkentésre kötelez, akkor a 

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

Bizottság a fenti intézkedéseket 
felülvizsgálja annak érdekében, hogy 
ingyenes kiosztásra csak akkor kerülhessen 
sor, ha az az egyezményre figyelemmel 
teljes mértékben indokolt, és a Szerződés 
251. cikkével összhangban jogalkotási 
javaslatot terjeszt elő.

Or. en

Indokolás

Az ipari folyamatok során a hulladékgázok és egyéb maradványenergiák hatékony 
felhasználása elősegíti az energiahatékonyságot, és kedvező hatásokat gyakorol az éghajlatra. 
A villamos energiát és a hőt az ipari létesítményekben e folyamatok során állítják elő. Az ilyen 
villamosenergia- és hőtermelés számára ingyenes kiosztást kell biztosítani. Ebben a 
vonatkozásban nincs jelentősége annak, hogy a villamos energiát és a hőt belső vagy külső 
fogyasztásra termelik-e.

Módosítás 371
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság legkésőbb 2010. június 30-
ig közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el. A referenciaértékek 
kialakítására vonatkozó alapelvek 
megállapításakor a Bizottság konzultál az 
érintett ágazatokkal.

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

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 

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

referenciapontokon keresztül a kiosztás 
módja ösztönözze az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátása és az 
energiafelhasználás tekintetében hatékony 
műszaki megoldásokat és a 
kibocsátáscsökkentést, és ne ösztönözzön a 
kibocsátás növekedésére. Az 
ágazatspecifikus kritériumok sérelme 
nélkül ezeknek az előírásoknak 
figyelembe kell venniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal és az 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
leghatékonyabb technológiákat, a 
leghatékonyabb helyettesítő megoldásokat 
és az általánosan alkalmazható alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, a megújuló 
energiaforrásokat, valamint a műszaki 
kibocsátáscsökkentési potenciált is 
magában foglaló potenciált. Ezeknek 
ösztönözniük kell a kibocsátáscsökkentést.

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

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

Or. en

Indokolás

A (2)–(6) és a (8) bekezdésre való hivatkozás nem teszi még egyértelműbbé a szöveget, mivel 
a harmadik albekezdés már tartalmaz egy harmonizált referenciarendszert. A tervezési 
biztonság érdekében a referenciarendszereket 2010 közepéig ki kell alakítani. A módosítás a 
referenciarendszerek használatát és fontos jellemzőit hangsúlyozza.
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Módosítás 372
Avril Doyle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A (2)–(6) és a (8) bekezdéssel 
összhangban a Bizottság 2010. december 
31-ig közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.

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

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

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
harmonizált referenciaértékeket kell 
megállapítaniuk, és biztosítaniuk kell, 
hogy a kiosztás módja ösztönözze az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása és 
az energiafelhasználás tekintetében 
hatékony műszaki megoldásokat és a 
kibocsátáscsökkentést, és ne ösztönözzön a 
kibocsátás növekedésére; ebből a célból a 
kiosztás során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat és 
technológiákat, a helyettesítő 
megoldásokat, az alternatív termelési 
folyamatokat, a biomassza felhasználását, 
valamint az üvegházhatású gázok 
elkülönítését és tárolását. E harmonizált 
szabályok figyelembe vehetik azt a 
kibocsátást is, amely az éghető 
hulladékgázok felhasználásával jár, 
amennyiben nem lehet elkerülni 
hulladékgázok képződését az ipari 
termelési folyamat során; e tekintetben a 
szabályok rendelkezhetnek arról, hogy az 
érintett hulladékgázokat égető 
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létesítmények vagy a gázokat kibocsátó 
létesítmények üzemeltetői számára 
ingyenesen osszanak ki kibocsátási 
egységeket. A villamosenergia-hálózat 
számára történő eladásra szánt 
villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység.

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

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

Or. en

Indokolás

Annak az időpontnak az előrehozása, ameddig a Bizottságnak el kell fogadnia a kibocsátási 
egységek ingyenes kiosztására vonatkozó szabályokat. Ez azzal van összefüggésben, hogy a 
11. cikk (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a tagállamoknak 2011. június 30-ig be kell 
nyújtaniuk a Bizottság számára a létesítmények és az ingyenes kibocsátási egységeik végleges 
listáját. Mivel a tagállamoknak – ha legalább az esetleges számítási hibákat azonosítani 
szeretnék – konzultálniuk kell a listájukon szereplő létesítményekkel és a nyilvánossággal, a 
javasolt három hónapos időszak túl rövid. Ezenkívül a villamos energia nettó értékesítői 
számára nem szabad ingyenes kibocsátási egységeket adni, hogy a villamosenergia-piac ne 
torzuljon.

Módosítás 373
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A (2)–(6) és a (8) bekezdéssel (1) A (2)–(6) és a (8) bekezdéssel 



AM\734516HU.doc 25/112 PE409.642v01-00

HU

összhangban a Bizottság 2011. június 30-
ig közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.

összhangban a Bizottság 2010. június 30-
ig közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.

A „következményes kibocsátásoknak” 
kitett iparágak vagy ágazatok számára az 
ingyenesen juttatott kibocsátási egységek 
aránya 100 % addig, ameddig egy 
nemzetközi megállapodást a 28. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott kritériumok 
alapján nem találnak megfelelőnek.

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

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

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

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

Ha és amikor a Közösség olyan 
nemzetközi éghajlat-változási egyezményt 
köt, amely az üvegházhatású gázok 
tekintetében a Közösségben 
megvalósulóval összemérhető mértékű 
kibocsátáscsökkentésre kötelez, akkor a 
Bizottság a fenti intézkedéseket 
felülvizsgálja annak érdekében, hogy 

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

ingyenes kiosztásra csak akkor kerülhessen 
sor, ha az az egyezményre figyelemmel 
teljes mértékben indokolt.

Or. fr

Indokolás

Az ingyenes kibocsátási egységekre vonatkozó átmeneti kiosztási szabályokat egy évvel előre 
lehet hozni anélkül, hogy problémákat okoznának. Az irányelv rendelkező részében meg kell 
erősíteni, hogy a következményes kibocsátásoknak kitett iparágak vagy ágazatok számára 
ingyenesen kell kiosztani kibocsátási egységeket addig, ameddig nem találnak egy megfelelő 
nemzetközi megállapodást. Ez a rendelkezés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az EU területén 
biztonságossá tegyék a beruházási előirányzatokat. Az is feltétlenül szükséges, hogy ne hozzák
hátrányos helyzetbe a kapcsolt energiatermelést és a saját célra történő villamosenergia-
termelést.

Módosítás 374
Anne Laperrouze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A (2)–(6) és a (8) bekezdéssel 
összhangban a Bizottság 2010. június 30-
ig közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.

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

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 

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

kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést,
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység, kivéve a kapcsolt energiatermelést 
és a saját célra történő villamosenergia-
termelésre.
Addig, amíg létrejön egy nemzetközi 
megállapodás, az EU-ban működő 
energiaintenzív iparágak a műszakilag 
megvalósítható, rendelkezésre álló legjobb 
technológiák kritériumain alapuló külön 
teljesítménymutató szerint ingyenes 
kiosztásokat kapnak az EU felső 
határértékének megfelelően.

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

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

Or. fr

Indokolás

Az ingyenes kibocsátási egységekre vonatkozó átmeneti kiosztási szabályokat egy évvel előre 
lehet hozni anélkül, hogy problémákat okoznának. A legjobb módja az üvegházhatású gázok 
kibocsátásaira vonatkozó csökkentési technológiák és az energiahatékonyság 
előmozdításának a külön kibocsátások mennyiségi meghatározása és az ágazati megközelítés 
keretében műszakilag megvalósítható célkitűzések (teljesítménymutatók) megállapítása. A 
referenciapontok módszere lehetővé teszi, hogy közvetlenül és a nemzetközi szinten értékeljék 
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a különböző kibocsátáskereskedelmi rendszerekben „az üvegházhatású gázok 
összehasonlítható és kötelező csökkentéseit”.

Módosítás 375
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság legkésőbb 2011. június 30-
ig közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el.

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

Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. Az egyes 
ágazatok vonatkoztatási pontjainak 
megállapítása érdekében a Bizottság 
konzultációkat folytat az érintett 
ágazatokkal.

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére, vonatkoztatási pontok 
használatával. Tekintet nélkül az egyes 
iparágak különleges kritériumaira,
figyelemmel kell lenni a leghatékonyabb
technológiákra, az általánosan 
alkalmazott, alternatív termelési 
folyamatokra, a műszaki megoldásokra, a 
biomassza felhasználására és a 
kibocsátáscsökkentési potenciálra, 
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kibocsátási egység. ideértve a műszaki potenciált is. A 
hozzárendelt eszközök a konkrét 
kibocsátás mérséklését fogják ösztönözni. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység. 

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

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

Or. pl

Indokolás

A (2)–(6), valamint a (8) bekezdésekre való hivatkozás nem teszi egyértelműbbé a helyzetet, 
ugyanis a harmadik bekezdés már említést tesz a vonatkoztatási pontok harmonizált 
rendszeréről. A vonatkoztatási pontok megállapításának rendszereit a tervezés érdekében 
2010 közepéig kell meghatározni. A módosítás hangsúlyozza a vonatkoztatási pontok 
használatát és az olyan kérdések fontosságát, mint amilyen a vonatkoztatási pontok 
megállapításának harmonizálása, amellyel lehetővé válik az adott ágazat jellemzőinek 
figyelembe vétele, az eredmények javítására és az érintett ágazatokkal folytatott konzultációra 
irányuló egyértelmű ösztönzővel együtt.

Módosítás 376
Bogusław Sonik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság legkésőbb 2011. június 30-
ig közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el. 
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fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.
Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. Az egyes 
ágazatok vonatkoztatási pontjainak 
megállapítása érdekében a Bizottság 
konzultációkat folytat az érintett 
ágazatokkal.

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére, vonatkoztatási pontok 
használatával. Tekintet nélkül az egyes 
iparágak különleges kritériumaira 
figyelemmel kell lenni a leghatékonyabb
technológiákra, az általánosan 
alkalmazott, alternatív termelési 
folyamatokra, a műszaki megoldásokra, a 
biomassza felhasználására és a 
kibocsátáscsökkentési potenciálra, 
ideértve a műszaki potenciált is. A 
hozzárendelt eszközök a konkrét 
kibocsátás mérséklését fogják ösztönözni. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység.

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

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

Módosítás 377
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság 2010. júniusig közösségi 
szintű, teljes mértékben harmonizált 
végrehajtási intézkedéseket fogad el a 
kibocsátási egységek harmonizált 
kiosztására vonatkozóan.

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

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

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység, a kapcsolt hő- és villamosenergia-
termelést folytató erőművek és az 
energiaigényes ipari ágazat villamos 
energiával való önellátását. A 
következményes kibocsátás veszélyének 
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kitett ágazaton vagy alágazaton belül a 
villamos energiával való önellátáshoz 
biztosított ingyenes kiosztás esetében a 
villamos energiát felhasználó létesítmény 
a (8) és (9) bekezdéssel, valamint a 10b. 
cikkel összhangban ugyanakkor nem 
részesülhet kiosztásban a közvetlen 
kibocsátás vonatkozásában.

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

Ha és amikor a Közösség olyan 
nemzetközi éghajlat-változási egyezményt 
köt, amely az üvegházhatású gázok 
tekintetében a Közösségben 
megvalósulóval összemérhető mértékű 
kibocsátáscsökkentésre kötelez, akkor a 
[23.cikk (3) bekezdésében] említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően a 
Bizottság a fenti intézkedéseket 
felülvizsgálja annak érdekében, hogy 
ingyenes kiosztásra csak akkor kerülhessen 
sor, ha az az egyezményre figyelemmel 
teljes mértékben indokolt.

Or. en

Indokolás

Az energiaigényes ipari ágazatok önellátását másképpen kell kezelni, mint a közhasznú 
energiatermelést, mert a végső felhasználás tekintetében teljesen eltérő a versenyhelyzete a 
közszolgáltatásétól (a költségek nem háríthatók át). Az energiaigényes ipari ágazatok 
önellátását az energiaigényes ipari ágazat integrált részeként kell kezelni annak érdekében, 
hogy az önellátásból származó közvetett kibocsátások esetében a kettős kiosztás 
megakadályozására irányuló egyértelmű rendelkezésekkel egyenlő helyzetbe kerüljenek az 
ilyen vállalkozásokra vonatkozó nemzetközi üzleti modellel és azon 
ágazatokkal/vállalkozásokkal, amelyek egyébként részesülnének a közvetlen és közvetett 
kibocsátásokra vonatkozó ingyenes kiosztásból.

Módosítás 378
Linda McAvan, Matthias Groote

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



AM\734516HU.doc 33/112 PE409.642v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A (2)–(6) és a (8) bekezdéssel 
összhangban a Bizottság 2009. december 
31-ig közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 379
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság legkésőbb 2010. június 30-
ig közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A (2)–(6) és a (8) bekezdésre való hivatkozás következtében nem válik világosabbá a szöveg, 
mivel a harmadik albekezdés már előírja a referenciaértékeken alapuló harmonizált rendszert 
létrehozását. A tervezés biztonsága érdekében a referenciaértékeken alapuló rendszerekről 
2010 közepén kell megállapodni.
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Módosítás 380
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság legkésőbb 2010. június 30-
ig közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A (2)–(6) és a (8) bekezdésre való hivatkozás következtében nem válik világosabbá a szöveg, 
mivel a harmadik albekezdés már előírja a referenciaértékeken alapuló harmonizált rendszert 
létrehozását. A tervezés biztonsága érdekében a referenciaértékeken alapuló rendszerekről 
2010 közepén kell megállapodni.

Módosítás 381
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság legkésőbb 2010. június 30-
ig közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.

Or. en
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Indokolás

A (2)–(6) és a (8) bekezdésre való hivatkozás következtében nem válik világosabbá a szöveg, 
mivel a harmadik albekezdés már előírja a referenciaértékeken alapuló harmonizált rendszert 
létrehozását. A tervezés biztonsága érdekében a referenciaértékeken alapuló rendszerekről 
2010 közepén kell megállapodni.

Módosítás 382
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A (2)–(6) és a (8) bekezdéssel 
összhangban a Bizottság 2010. június 30-
ig közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Úgy gondoljuk, hogy elő lehet mozdítani a kiosztásra vonatkozó szabályok elfogadását és 
ezáltal fokozni lehet a kiszámíthatóság mértékét. Ezenkívül a Bizottság javaslata csak három 
hónapot ad a tagállamok számára arra, hogy közzétegyék az egyes létesítmények számára 
biztosított egyéni ingyenes kiosztást (amennyiben a kiosztásra vonatkozó szabályokat 
elfogadják 2011. június 30-tól 2011. szeptember 30-ig), ami túl rövid időtartam. E módosítás 
kellőképpen meghosszabbítja ezt az időtartamot.

Módosítás 383
Jerzy Buzek

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

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

(1) A (2)–(6) és a (8) bekezdéssel 
összhangban a Bizottság 2010. december 
31-ig közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy ez az eszköz minél hamarabb rendelkezésre álljon, de megbízható időpontot kell 
meghatározni.

Módosítás 384
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A (2)–(6) és a (8) bekezdéssel 
összhangban a Bizottság 2010. december 
31-ig közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy ez az eszköz minél hamarabb rendelkezésre álljon, de megbízható időpontot kell 
meghatározni.
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Módosítás 385
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A nem ingyenes kiosztásnak az olyan villamosenergia-termelésre kell korlátozódnia, amely 
nem kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést folytat, annak érdekében, hogy ne terheljék 
tovább ezt a hatékony villamosenergia-termelési formát, és hogy a kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelés támogatási mechanizmusai a különböző országokban ne 
keresztezzék egymást.

Módosítás 386
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. Az egyes 
ágazatokban a referenciaértékek 
meghatározására vonatkozó alapelvek 
megállapítása során a Bizottság 
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konzultációt folytat az érintett 
ágazatokkal.

Or. en

Indokolás

A módosítás kihangsúlyozza a referenciaértékek alkalmazását és ezek fontos jellemzőit: a 
harmonizált referenciaértékekkel kapcsolatos elképzelés az ágazatspecifikus körülmények 
figyelembevételének lehetőségével, a teljesítmény növelésére irányuló szigorú ösztönzés, az 
érintett iparágakkal való konzultáció.

Módosítás 387
Irena Belohorská

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
harmonizált referenciaértékeket kell 
meghatározniuk annak biztosítása 
érdekében, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat és 
technológiákat, a kibocsátáscsökkentési 
potenciált, beleértve a műszaki potenciált, 
a helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. Az 
intézkedések figyelembe veszik azt a 
kibocsátást is, amely az oxigénbefúvásos 
kemencékből származó éghető 
hulladékgázok felhasználásával jár, 
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amennyiben nem lehet elkerülni 
hulladékgázok képződését az érc alapú 
integrált acélgyártás, főleg befúvásos 
kemencékben történő előállítási folyamat 
során, és rendelkeznek arról, hogy azon 
termelési folyamatokhoz, amelyekből ezek 
a gázok származnak, ingyenesen osszanak 
ki kibocsátási egységeket. Harmadik 
feleknek történő eladásra szánt
villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az előadó 19. módosítására épül, de ahelyett, hogy a hulladékgázokkal 
kapcsolatos döntést a Bizottságra hagyná, e gázok tekintetében ingyenes kiosztást biztosít 
annak érdekében, hogy fenntartható felhasználásukhoz megfelelő ösztönzést adjon. Ezen 
túlmenően a módosítás fontos szemponttal egészíti ki a referenciaértékekkel kapcsolatos 
megközelítést, ezáltal biztosítva, hogy a kibocsátáscsökkentésre irányuló műszaki potenciált 
figyelembe veszik.

Módosítás 388
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést,
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
harmonizált, ágazatspecifikus 
referenciaértékeket kell meghatározniuk 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
kiosztás módja ösztönözze az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása és 
az energiafelhasználás tekintetében 
hatékony műszaki megoldásokat és a 
kibocsátáscsökkentést. A leghatékonyabb 
műszaki megoldásokra és technológiákra 
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helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység.

kell épülniük, valamint figyelembe kell 
venniük a kibocsátáscsökkentési 
potenciált, beleértve a műszaki potenciált, 
a helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat és a biomassza 
felhasználását.

Az egyes ágazatokban a referenciaértékek 
meghatározására vonatkozó alapelvek 
megállapítása során a Bizottság 
konzultációt folytat az érintett 
ágazatokkal.

Or. en

Indokolás

A referenciaértékek meghatározására vonatkozó módszer megállapítása rendkívül fontos. A 
mész-, a cement- és az acélgyártás kevesebb kibocsátáscsökkentési potenciállal rendelkezik, 
mint például a finomítással foglalkozó ágazat. Ezt tekintetbe kell venni.

Módosítás 389
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Françoise 
Grossetête, Miroslav Ouzký, Gabriele Albertini, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, 
Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést,
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
harmonizált, ágazatspecifikus 
referenciaértékeket kell meghatározniuk 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
kiosztás módja ösztönözze az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása és 
az energiafelhasználás tekintetében 
hatékony műszaki megoldásokat és a 
kibocsátáscsökkentést. A leghatékonyabb 
műszaki megoldásokra és technológiákra 
kell épülniük, valamint figyelembe kell 
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termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység.

venniük a kibocsátáscsökkentési 
potenciált, beleértve a műszaki potenciált, 
a helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat és a biomassza 
felhasználását. Az intézkedések nem 
ösztönözhetik a termelési egységenkénti 
kibocsátás növekedését. Villamosenergia-
termelés céljából ingyenesen nem osztható 
ki kibocsátási egység.

Az egyes ágazatokban a referenciaértékek 
meghatározására vonatkozó alapelvek 
megállapítása során a Bizottság 
konzultációt folytat az érintett 
ágazatokkal.

Or. en

Indokolás

A módosítás alátámasztja a „harmonizált referenciaértékek” elképzelésnek az előadó által 
történő bevezetését. E megközelítés alátámasztása érdekében a szöveg pontosításokkal 
egészül ki:

- a referenciaértékek alapját a leghatékonyabb (élvonalbeli) műszaki megoldásoknak 
kell képezniük

- a műszaki potenciál egy alapvető kritérium a jelenlegi irányelv III. mellékletének 3. 
pontjában előírtak szerint (pl. a folyamathoz kapcsolódó kibocsátás figyelembevétele)

- a CCS (a szén-dioxid elkülönítése és tárolása) nem kapcsolódik a referenciaértékek 
meghatározásához

- meg kell akadályozni a termelési egységenkénti kibocsátásnövekedést, ugyanakkor 
lehetővé kell tenni a fejlődést

- az érintett ágazatokkal konzultációt kell folytatni

Módosítás 390
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

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

Az első albekezdésben előírt intézkedések 
teljesítménymutatókon alapulnak azon 
ágazatokra vonatkozóan, amelyekben 
azok megfelelőek, úgy, hogy a kiosztás 
módja ösztönözze az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátása és az 
energiafelhasználás tekintetében hatékony 
műszaki megoldásokat és a 
kibocsátáscsökkentést, és ösztönözzön a 
külön kibocsátások javítására a 9. cikkben 
előírt átfogó csökkentési célkitűzés 
tiszteletben tartásával; ebből a célból a 
kiosztás során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását.
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység, kivéve a kapcsolt energiatermelést 
és a saját célra történő villamosenergia-
termelést.

Or. fr

Indokolás

Feltétlenül szükséges, hogy ne hozzák hátrányos helyzetbe a kapcsolt energiatermelést és a 
saját célra történő villamosenergia-termelést, amelyek egy jobb környezetvédelmi 
optimalizálást tesznek lehetővé. Elengedhetetlennek tűnik a teljesítménymutató fogalmára 
való utalás, mivel ez olyan kiosztási elv, amelyet el kell fogadni azokra a tevékenységi 
ágazatokra és alágazatokra vonatkozóan, amelyekben figyelembe lehet venni a termelési 
módjaik összehasonlíthatóságát. Egyébként elengedhetetlen, hogy a kiosztási rendszer 
kiemelten ösztönözze minden egyes létesítmény külön kibocsátásainak javítását, ne pedig a 
termelésük csökkentését.
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Módosítás 391
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja a 
referenciaértékek alkalmazása révén
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést.
Az ágazatspecifikus kritériumok sérelme 
nélkül figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az általánosan 
alkalmazandó alternatív termelési 
folyamatokat, a biomassza felhasználását, 
valamint a kibocsátáscsökkentési 
potenciállal rendelkező egyéb műszaki 
megoldásokat. Az intézkedéseknek 
ösztönözniük kell az egyes kibocsátások 
csökkentését.

Or. en

Indokolás

A módosítás kihangsúlyozza a referenciaértékek alkalmazását és ezek fontos jellemzőit: a 
harmonizált referenciaértékekkel kapcsolatos elképzelés az ágazatspecifikus körülmények 
figyelembevételének lehetőségével, a teljesítmény növelésére irányuló szigorú ösztönzés, az 
érintett iparágakkal való konzultáció. Az alternatív termelési folyamatok csak akkor 
alkalmazhatók referenciaértékként, ha ezek általánosan alkalmazandók. A meglévő irányelv 
III. bekezdésében szereplő potenciálokra való hivatkozást meg kell tartani a referenciaértékek 
technológiai jellemzőjének pontosítása érdekében. A szén-dioxid elkülönítése és tárolása nem 
kapcsolódik a referenciaértékek meghatározásához. 



PE409.642v01-00 44/112 AM\734516HU.doc

HU

Módosítás 392
Antonio De Blasio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A közvetlen és közvetett kibocsátásokra az
első albekezdésben előírt intézkedéseknek 
lehetőség szerint biztosítaniuk kell, hogy a 
kiosztás módja ösztönözze az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása és 
az energiafelhasználás tekintetében 
hatékony műszaki megoldásokat és a 
kibocsátáscsökkentést, és ne ösztönözzön a 
kibocsátás növekedésére; ebből a célból a 
kiosztás során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység, kivéve ha a termelt 
villamosenergia olyan közvetlen vagy 
közvetlen kibocsátó ágazatokban kerül 
felhasználásra, melyek exponált 
státuszúak, és amelyek adott 
teljesítményszintig ingyen kapnak 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási egységeket.

Or. hu

Indokolás

Ez a kiegészítés lehetőséget biztosít arra, hogy az exponált státuszt elnyerő, közvetlen és 
közvetlen kibocsátású ágazatok és alágazatok energiafelhasználásának erejéig az 
energiatermelők – a legjobb rendelkezésre álló technikán alapuló teljesítmény szintjéig –
ingyenesen kaphassanak kibocsátási egységeket. Ezzel biztosítható a következményes 
kibocsátás megelőzése, az energiaintenzív ágazatok versenyképességének megőrzése, és 
Közösségen belüli megtartásuk.
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Módosítás 393
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység, kivéve legalább 12, legalább 200 
MW teljesítményű, a Bizottság által 
kiválasztott szénelkülönítő és -tároló 
(CCS) demonstrációs létesítmény 
tekintetében, melyek valamennyi CCS-
technológiát felölelnek a különböző 
energiahordozókhoz kapcsolódóan, 
valamint a tárolási és szállítási opciókat; 
ezek a létesítmények a várt termelési 
volumen 125%-ának megfelelő mértékben 
kaphatnak ingyenes kibocsátási egységet 
két évvel a termelés megkezdése előtt, 
legkorábban azonban 2013-ban.

Or. de

Indokolás

A javasolt módosítás erősebb ösztönzőt kíván nyújtani a demonstrációs létesítmények minél 
korábban történő létrehozásához.
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Módosítás 394
Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 395
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 

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

ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását.

Or. en

Indokolás

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei teljes mennyisége árverés útján történő 
értékesítésének már 2013-ban történő bevezetése következtében hirtelen energiaár-
emelkedésre fog sor kerülni. Az áremelkedés azon országokban idézi majd elő a villamos 
energiával kapcsolatos költségek legnagyobb mértékű növekedését, ahol a villamos energiát 
főleg szénből állítják elő, amely eljárásról úgy tartják, hogy legtöbb szén-dioxidot bocsátja ki. 
Az, hogy kétségtelenül nincs egységes villamosenergia-piac, valamint hogy elszigetelt, 
korlátozott átviteli kapacitású villamosenergia-hálózattal rendelkező regionális 
villamosenergia-piacok alakultak ki, azt jelenti, hogy a villamos energia árának jelentős 
emelkedésének lehetséges következményeit nem lehet ellensúlyozni az EU-n belül.

Módosítás 396
Urszula Krupa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 

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

tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását.

Or. pl

Indokolás

A fosszilis tüzelőanyagokra épülő gazdaságok esetében a bevezetett szabályozás, és különösen 
a villamosenergia-termelők számára ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek hiánya, 
továbbá az egységek mennyiségének lineáris csökkentése az elektromos áram árának 
drasztikus emelkedését okozza, ez pedig az egész gazdaságban maga után vonja a költségek 
jelentős növekedését, ami a polgárok számára magasabb költségeket jelent majd.

Módosítás 397
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 

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

Or. de

Indokolás

A nem ingyenes kiosztásnak az olyan villamosenergia-termelésre kell korlátozódnia, amely 
nem kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést folytat, annak érdekében, hogy ne terheljék 
tovább ezt a hatékony villamosenergia-termelési formát, és hogy a kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelés támogatási mechanizmusai a különböző országokban ne 
keresztezzék egymást.

Módosítás 398
José Manuel García-Margallo y Marfil

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
például magasabb hatékonyságú, kapcsolt 
energiatermelő üzemek révén, és ne 
ösztönözzön a kibocsátás növekedésére; 
ebből a célból a kiosztás során figyelembe 
kell venni a leghatékonyabb műszaki 
megoldásokat, a helyettesítő megoldásokat, 
az alternatív termelési folyamatokat, a 
biomassza felhasználását, valamint az 
üvegházhatású gázok elkülönítését és 
tárolását.
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egység.

Or. es

Indokolás

A kapcsolt energiatermelő üzemekben komoly lehetőség rejlik az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának mérséklésére, mivel ezek egyidejűleg termelnek hőt és villamos energiát, és 
ezzel az elsődleges energia sokkal jobban hasznosítható, mint egy hagyományos 
villamosenergia-termelési rendszer esetében. Hogy ez a lehetőség valósággá váljon, a 
kibocsátáskereskedelmi rendszert illetően figyelembe kell venni ennek sajátosságait a 
kibocsátási egységek kiosztásának módszertanában. Ezért a termelt villamos energia 100%-
ának megfelelő mennyiségben ingyenes egységeket kell kiosztani.

Módosítás 399
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
harmonizált referenciaértékeket kell 
meghatározniuk annak biztosítása 
érdekében, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat és 
technológiákat, az alternatív termelési 
folyamatokat, a biomassza felhasználását, 
valamint az üvegházhatású gázok 
elkülönítését és tárolását. Az intézkedések 
figyelembe vehetik azt a kibocsátást is, 
amely az oxigénbefúvásos kemencékből 
származó éghető hulladékgázok 
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felhasználásával jár, amennyiben nem 
lehet elkerülni hulladékgázok képződését 
az acél befúvásos kemencékben történő 
előállítási folyamata során; e tekintetben 
a szabályok rendelkezhetnek arról, hogy a 
gázokat kibocsátó befúvásos kemencék 
számára ingyenesen osszanak ki 
kibocsátási egységeket. Harmadik 
feleknek történő eladásra szánt
villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység, kivéve a vasúti vállalkozások 
számára történő villamos energiát 
előállító villamosenergia-termelőket. E 
kibocsátási egységeket csak addig kell 
ingyenesen kiosztani, amíg egyéb szállítási 
módok hasonlóan szigorú feltételek 
mellett vesznek részt a 
kibocsátáskereskedelemben.

Or. en

Indokolás

Az ETS jelenleg nem érinti a közúti és vízi közlekedést, és 2012 után sem kerül a rendszer 
hatálya alá. A légi közlekedést be fogják vonni az ETS-be, de az ingyenesen biztosított 
kibocsátási egységek aránya továbbra is magas lesz. Amennyiben a vasúti vállalkozások 
villamosenergia-szükségletét felölelő kibocsátási egységek ingyenes kiosztását meg akarnánk 
szüntetni, az európai vasutak kibocsátáskereskedelemmel kapcsolatos költségei drasztikusan 
megnövekednének. A Bizottság feltételezései alapján a vasutak költségei évente körülbelül 400 
millió euróval növekednének.

Módosítás 400
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Ouzký, 
Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység, kivéve az ipari hőtermeléssel 
kapcsolatban vagy ipari folyamatokból 
származó hulladékokból előállított 
villamos energiát, feltéve, hogy ez a 
létesítmények üzemeltetőinek saját 
fogyasztására szolgál; az ilyen 
kiosztásokat ugyanazon kiosztási 
alapelvek szerint kell végrehajtani, 
amelyek az I. mellékletben említett ipari 
tevékenységre alkalmazandók. 
Amennyiben azonban a termelési 
folyamatból származó hulladékgázt 
fűtőanyagként használják fel, ingyenesen 
kell kiosztani minden kibocsátási egységet 
azon létesítmény üzemeltetőjének, amely a 
hulladékgázt termeli, az e létesítményre 
vonatkozó kiosztási elvekkel megegyező 
elvek szerint.

Or. en

Indokolás

Az ipari folyamatokkal kapcsolatban termelt villamos energia és hő, valamint a 
maradványokból előállított villamos energia környezetbarát energiaellátási megoldásokat 
biztosít az említett ipari folyamatok számára. A hulladékgázok felhasználásából származó 
CO2 elválaszthatatlan a hulladékgázokat termelő létesítményektől, és így a termelő 
létesítményeknek kell kiosztani. Ez összhangban van a COM (2003)830 közlemény 92. 
pontjával. Ezenkívül elősegíti a referenciaértékek meghatározását is, amelyek alkalmazása 
csökkenti a szénfelhasználást és így a hulladékgáz-termelést. Az árverés útján történő 
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értékesítés túlzott terheket jelentene e létesítmények számára és akadályozná a hatékony 
hulladékgáz-felhasználást.

Módosítás 401
Richard Seeber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását, továbbá a 
nyersanyag-felhasználásból származó 
elkerülhetetlen CO2-kibocsátásokat. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység.

Or. en

Indokolás

A kibocsátáscsökkentés technológiai potenciálját el kell ismerni a kiosztási eljárás során, 
mert bizonyos ágazatokban a jelentős kibocsátások, például a mészkőtermelésből származó 
CO2,, nem csökkenthetők. A nyersanyagfelhasználásból származó, elkerülhetetlen CO2-
kibocsátások éghajlatváltozásra gyakorolt hatása megegyezik az energiakibocsátásokból 
származóval. Az ingyenes kiosztás (következményes kibocsátás) tekintetében az úgynevezett 
technológiai kibocsátás az alapvető tényező a költségek tekintetében. Ezért a 
kibocsátáscsökkentésre vonatkozó technológiai potenciált a 2003/87/EK irányelv III. 
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mellékletének jelenlegi 3. pontja szerint el kell ismerni.

Módosítás 402
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását, továbbá a 
nyersanyag-felhasználásból származó 
elkerülhetetlen CO2-kibocsátásokat. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység.

Or. en

Indokolás

A kibocsátáscsökkentés technológiai potenciálját el kell ismerni a kiosztási eljárás során, 
mert bizonyos ágazatokban a jelentős kibocsátások, például a mészkőtermelésből származó 
CO2,, nem csökkenthetők. A nyersanyagfelhasználásból származó, elkerülhetetlen CO2-
kibocsátások éghajlatváltozásra gyakorolt hatása megegyezik az energiakibocsátásokból 
származóval. Az ingyenes kiosztás (következményes kibocsátás) tekintetében az úgynevezett 
technológiai kibocsátás az alapvető tényező a költségek tekintetében. Ezért a 
kibocsátáscsökkentésre vonatkozó technológiai potenciált a 2003/87/EK irányelv III. 
mellékletének jelenlegi 3. pontja szerint el kell ismerni.
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Módosítás 403
Norbert Glante

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység. Kivételt képez ez alól az a legalább 
12, legalább 200 MW méretű, a Bizottság 
által kiválasztott szénelkülönítő és -tároló 
(CCS) demonstrációs létesítmény, melyek 
valamennyi CCS-technológiát felölelnek a 
különböző energiahordozókhoz 
kapcsolódóan, valamint a tárolási és 
szállítási opciókat.

Or. de

Indokolás

Fontos, hogy a szén-dioxid-elkülönítésre szolgáló összes technológiai megközelítést és a 
különböző tárolási változatok mindegyikét vizsgálatnak vessék alá. Ezért legalább 12 
demonstrációs létesítményre van szükség.
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Módosítás 404
Bogusław Sonik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. Az első 
albekezdésben említett intézkedések a 
termelésre vonatkozó referenciaértékek 
felhasználásával lehetővé tehetik a 
hőtermelő létesítmények számára történő 
kiosztást, valamint engedélyezik, hogy az 
ilyen létesítmények az általános alapelvek 
alapján utólagos elszámolást végezzenek. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység.

Or. en

Indokolás

A 10a. cikk (8) bekezdése kimondja, hogy bizonyos ágazatokban/alágazatokban torzulhat a 
verseny, aminek következtében a termelés olyan országokba történő áthelyezésével 
megkísérelhetik az EU ETS-rendszerének „elhagyását”, amelyekre nem terjed ki a rendszer. 
A 10a. cikk (8) bekezdése előírja, hogy az ilyen ágazatok a meghatározott mennyiség 100%-a 
erejéig ingyenes kiosztásban részesülnek. Ezért hasznos lenne meghatározni olyan 
eljárásokat, amelyek a tényleges termelésen alapuló, referenciaértékeket alkalmazó módszer 
felhasználásával lehetővé tennék a kibocsátási egységek elosztását. 
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Módosítás 405
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység, kivéve a termelési folyamatok 
maradékgázaiból előállított villamos 
energiát. Abban az esetben, ha a 
maradékgáz felhasználására 
üzemanyagként kerül sor, a maradékgáz 
előállítója kapja a kibocsátási egységet 
ugyanolyan feltételek mellett, mint 
amilyenek a szóban forgó berendezésre 
alkalmazandók.

Or. pl

Indokolás

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. Zastosowanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych 
w celu wytworzenia energii elektrycznej przyczynia się do ochrony zasobów oraz redukcji 
emisji CO2.Energia elektryczna wytworzona w tych szczególnych warunkach nie powinna być 
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przedmiotem licytacji. Ciągłe wykorzystanie tych gazów emisja których jest nieunikniona 
może być najlepiej zagwarantowane, jeśli producent tych gazów otrzyma skorelowane 
uprawnienia oraz jeśli zostanie to dokonane w oparciu o tą samą metodologię, którą stosuje 
się do odpowiednich instalacji producenta gazów, emisja których jest nieunikniona.

Módosítás 406
Matthias Groote

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. Az 
intézkedések figyelembe vehetik azt a 
kibocsátást is, amely az oxigénbefúvásos 
kemencékből és a kokszolókemencékből 
származó éghető hulladékgázok 
felhasználásával jár, amennyiben nem 
lehet elkerülni hulladékgázok képződését 
az acél kokszolókemencékben és 
befúvásos kemencékben történő előállítási 
folyamata során; e tekintetben a 
szabályok rendelkezhetnek arról, hogy a 
gázokat kibocsátó befúvásos kemencék és 
kokszolókemencék számára ingyenesen 
osszanak ki kibocsátási egységeket. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység.
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Or. en

Indokolás

A kokszgázok a kokszolás folyamattechnikai kapcsolt termékei, amelyek nem kerülhetők el. E 
gázok esetében folyamatból származó kibocsátásákról van szó, amelyek tekintetében ingyenes 
kibocsátási egységeket kellene kiosztani.

Módosítás 407
Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység, kivéve az ipari hőfogyasztással 
kapcsolatban vagy ipari folyamatokból 
származó hulladékokból előállított 
villamos energiát, feltéve, hogy ez a 
létesítmények üzemeltetőinek saját 
fogyasztására szolgál; az ilyen 
kiosztásokat ugyanazon kiosztási 
alapelvek szerint kell végrehajtani, 
amelyek az I. mellékletben említett ipari 
tevékenységre alkalmazandók.
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Or. en

Indokolás

Az ipar környezetvédelmi és gazdasági okokból is beruházásokat hajtott végre a kapcsolt hő-
és villamosenergia-termelés és a helyszínen keletkező ipari hulladékokból biztosított 
energiaellátás terén. E tevékenységet tovább ösztönözték mint a nem liberalizált 
energiapiacokkal kapcsolatos megoldást, valamint ezt a tevékenységet a hővel kapcsolt 
villamos energiáról szóló irányelv is előmozdította. A javaslat feltételezi, hogy mindenféle 
villamos energiát ugyanazon kiosztási elvek szerint kell kezelni. Az ipari folyamatok számára 
kapcsolt módon termelt hő- és villamos energia az ipari folyamatok szükségletének 
kielégítésére szolgálnak, illetve a környezetvédelem tekintetében megoldásokat biztosítanak.
Ezért ezt másképpen kell kezelni, mint a hagyományos energia- és hőtermelést.

Módosítás 408
Riitta Myller

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység, kivéve a villamos energia hőt és 
villamos energiát kapcsoltan termelő 
létesítményekben, ipari termelési 
folyamatok céljára történő termelését, 
valamint az ipari termelési folyamatokból 
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származó hulladékgázokból termelt 
villamos energiát.

Amennyiben azonban a termelési 
folyamatból származó hulladékgázt 
tüzelőanyagként használják fel, 
ingyenesen kell kiosztani minden 
kibocsátási egységet azon létesítmény 
üzemeltetőjének, amely a hulladékgázt 
termeli, az e létesítményre vonatkozó 
kiosztási elvekkel megegyező elvek szerint.

Or. en

Indokolás

A hőt és villamos energiát kapcsoltan termelő ipari erőművekben történő villamosenergia-
termelés számára ingyenesen kell kibocsátási egységeket biztosítani. A hőt és villamos 
energiát kapcsoltan termelő ipari erőművekben történő villamosenergia-termelés közvetlenül 
az ipari létesítmény energiaszükségletétől függ. A hőt és villamos energiát kapcsoltan termelő 
ipari létesítmények szorosan kapcsolódnak azon ipari létesítményekhez, amelyeket 
kiszolgálnak, és sok esetben az ipari létesítmény biztosítja számukra a tüzelőanyag-ellátást. A 
kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés aránya nagyobb a papíriparban, de a vegyiparban, 
a vas- és acéliparban, a finomítókban és az élelmiszer-iparban is alkalmazzák.

Módosítás 409
Linda McAvan, Matthias Groote

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 

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

helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység, kivéve az ipari termelési 
folyamatokból származó 
hulladékgázokból termelt villamos 
energiát.
Amennyiben azonban a termelési 
folyamatból származó hulladékgázt 
fűtőanyagként használják fel, ingyenesen 
kell kiosztani minden kibocsátási egységet 
azon létesítmény üzemeltetőjének, amely a 
hulladékgázt termeli, az e létesítményre 
vonatkozó kiosztási elvekkel megegyező 
elvek szerint.

Or. en

Indokolás

Az elkerülhetetlenül keletkező gázok (kokszolókemencéből, befúvásos kemencéből származó 
gáz, konvertgáz) az acélgyártási folyamat során termelődnek, és azokat a villamosenergia-
termelésre használják fel. Ez hozzájárul a CO2-kibocsátás csökkenéséhez, mivel az 
alternatívát a hulladékgázok égése és a CO2-kibocsátás jelenti. A hulladékgázok ilyen 
energiahatékony felhasználását támogatni kell.

Módosítás 410
Linda McAvan, Matthias Groote

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 

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

megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység, kivéve az ipari termelési 
folyamatokból származó 
hulladékgázokból előállított villamos 
energiát, a rendkívül hatékony eszközök 
segítségével történő, villamos energiával 
való önellátást, valamint a 2004/8/EK és a 
2007/74/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén 
termelt villamos energia saját célra 
történő fogyasztását; az ilyen kiosztásokat 
ugyanolyan kiosztási elvek szerint kell 
végrehajtani, mint amelyek a létesítmény 
egészére alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

Helyes azon általános szabály alkalmazása, miszerint villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási egység. Azon létesítmények konkrét helyzetét azonban 
méltányolni kell, amelyek saját célból fogyasztanak villamos energiát kapcsolt 
energiatermelés, önellátás vagy a hulladékgázok felhasználás révén. Az ilyen esetekben 
termelt villamos energia számára a létesítmény vonatkozásában alkalmazandókkal azonos 
kiosztási elvek alapján kell kibocsátási egységeket kiosztani.

Módosítás 411
Dorette Corbey

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

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység, kivéve a 2004/8/EK irányelv 
értelmében vett nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés révén saját fogyasztás 
céljából vagy ipari folyamatokból 
származó hulladékgázokból termelt 
villamos energiát; az ilyen kiosztásokat az 
e cikk (7) és (8) bekezdésében említett, a 
fő ipari folyamatra alkalmazandóval 
azonos végrehajtási intézkedések szerint 
kell végrehajtani, mint amelyek a 
létesítmény egészére alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

Az utóbbi években az ipar beruházásokat hajtott végre a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés, valamint a helyszínen az ipari hulladékokból történő villamosenergia-
termelés terén. A jelenlegi javaslat azt feltételezi, hogy az összes villamos energiát ugyanazon 
kiosztási elvek szerint kell kezelni, mert feltehetően egy villamosenergia-piac létezik. Ez 
helytelen értelmezés. Az ipari folyamatokkal kapcsolatban termelt villamos energia és hő a 
folyamatok szükségleteinek ellátására szolgál. Az ipari energiatermelés számára az ágazatra 
vonatkozó szabályok szerint kell kiosztani a kibocsátási egységeket, az az ágazat alapvető 
részét képezi.



AM\734516HU.doc 65/112 PE409.642v01-00

HU

Módosítás 412
Dan Jørgensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az ásványolaj-finomítók és a légiközlekedési ágazat a következményes kibocsátás kockázata 
nélkül át tudják hárítani a szén-dioxid-kibocsátás teljes árát. Ezért ugyanolyan elbánásban 
kell részesülniük, mint az energiatermelő ágazatnak.

Módosítás 413
Marie-Noëlle Lienemann

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

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

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

Or. en

Indokolás

Az ásványolaj-finomítással foglalkozó ágazat a következményes kibocsátás kockázata nélkül 
át tudja hárítani a szén-dioxid-kibocsátás teljes árát. Ezért ugyan olyan elbánásban kell 
részesülnie, mint az energiatermelő ágazatnak.

Módosítás 414
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 

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

megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából és a 
kőolaj-finomítók számára ingyenesen nem 
osztható ki kibocsátási egység.

Or. fr

Indokolás

Szerepeltetni kell a kőolaj-finomítókat, és ugyanúgy kell kezelni őket, mint a villamosenergia-
termelőket, mivel „következményes kibocsátások” kockázata nélkül képesek integrálni a szén 
árát.

Módosítás 415
Olajos Péter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 

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

folyamatokat, a biomassza felhasználását, 
valamint az üvegházhatású gázok 
elkülönítését és tárolását. Villamosenergia-
termelés céljából ingyenesen nem osztható 
ki kibocsátási egység.

Or. en

Indokolás

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés termelésének fejlesztése az EU kifejezett céljai 
közé tartozik. Az itt említett egyéb technológiákon kívül a kiosztásra vonatkozó szabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a kibocsátáskereskedelem olyan technológiák, különösen a kapcsolt 
hő- és villamosenergia-termelés termelésének fejlesztése felé vezet, amelyek nagyobb 
potenciállal rendelkeznek a CO2-kibocsátás.

Módosítás 416
Lena Ek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés termelésének fejlesztése az EU kifejezett céljai 
közé tartozik. Az itt említett egyéb technológiákon kívül a kiosztásra vonatkozó szabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a kibocsátáskereskedelem olyan technológiák, különösen a kapcsolt 
hő- és villamosenergia-termelés termelésének fejlesztése felé vezet, amelyek nagyobb 
potenciállal rendelkeznek a CO2-kibocsátás. E módosítás összhangot teremt a javaslat hővel 
kapcsolt villamos energiával foglalkozó egyéb rendelkezéseivel.

Módosítás 417
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés a leggazdaságosabb módja annak, hogy az 
elsődleges energiahordozóból egyidejűleg hő- és villamos energiát állítsanak elő. Ezt a tényt 
sok tagállam tudatosan támogatja. Annak érdekében, hogy e létesítményekre ne rójanak 
további terheket, és ösztönzőket nyújtsanak az új létesítmények számára, a kibocsátási 
egységek teljes egészében árverés útján történő értékesítését az energiagazdaságnak azon 
részére kell korlátozni, amelyik tisztán villamos energiát termel.

Módosítás 418
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés a leggazdaságosabb módja annak, hogy az 
elsődleges energiahordozóból egyidejűleg hő- és villamos energiát állítsanak elő. Ezt a tényt 
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sok tagállam tudatosan támogatja. Annak érdekében, hogy e létesítményekre ne rójanak 
további terheket, és ösztönzőket nyújtsanak az új létesítmények számára, a kibocsátási 
egységek teljes egészében árverés útján történő értékesítését az energiagazdaságnak azon 
részére kell korlátozni, amelyik tisztán villamos energiát termel.

Módosítás 419
Richard Seeber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ingyenes kiosztás legfontosabb elvét a 
referenciaértékek meghatározása alkotja. 
A referenciaérték meghatározása az 
üvegházhatású gázoknak az ágazaton 
belül a referenciaévekben termékenkénti 
átlagos kibocsátása alapján történik. Az 
ágazaton belül minden létesítmény 
számára a referenciaévek alatti termelés 
mennyisége és a referenciaérték szorzata 
szerint kell ingyenes kibocsátási 
egységeket kiosztani. Referenciaévnek a 
kereskedési időszak kezdete előtt 24 
hónappal befejeződő két év tekintendő.

Or. en

Indokolás

A referenciaértékek meghatározása a kibocsátási egységek ingyenes kiosztására szolgáló 
rendszer, amely elkerüli a kibocsátásokat növelő ösztönzőket. A referenciaértékek 
meghatározását a szén-dioxid-kibocsátás hatékonysága tekintetében legjobban teljesítők (az 
élenjárók) jutalmazására kell felhasználni.  A 2013-ban kezdődő időszak tekintetében a két 
referenciaév tehát 2009 és 2010.
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Módosítás 420
Matthias Groote

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Azon ágazatok részére, amelyek 
esetében megfelelően igazolható, hogy a 
következményes kibocsátás másképpen 
nem akadályozható meg, és ahol a 
villamos energia a termelési költségek 
nagy részarányát teszi ki, és hatékony a 
villamosenergia-termelés, maximális 
mennyiségű kibocsátási egységeket kell 
kiosztani a CO2-kibocsátással kapcsolatos 
költségeknek a villamos energiára történő 
áthárításához. E kiosztásnak az adott 
létesítmények átlagos, évente 
meghatározott villamosenergia-
fogyasztásán és a jellemző marginális 
ármeghatározó energiatermelésnek a 
CO2-kibocsátással kapcsolatos költségei 
várható áthárításán kell alapulnia, 
valamint ki kell egészítenie a közvetlen 
kibocsátásokhoz biztosítandó ingyenes 
kiosztást. A 9. cikk szerinti teljes 
kibocsátásiegység-mennyiséget sem 
változtatja meg.

Or. en

Indokolás

A villamos energiára vonatkozó, a CO2-kibocsátással kapcsolatos ár különösen az 
energiaigényes termelési folyamatokra fog hatást gyakorolni. Amennyiben e folyamatok a 
közvetlen CO2-kibocsátás által előidézett nemzetközi versenynek vannak kitéve, fennáll annak 
a kockázata, hogy környezeti haszon elérése nélkül csökken a versenyképesség. 
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Módosítás 421
Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A létesítmények függetlenül attól, 
hogy kihelyezik-e tevékenységeiket, a 
kibocsátási egységek tekintetében egyenlő 
elbánásban részesülnek.

Or. en

Indokolás

A cél az, hogy a jelenlegi javaslatból ne alakuljanak ki olyan ösztönzők, amelyek a piac 
torzulásához és a kibocsátások növekedéséhez vezetnek. Lényeges, hogy az irányelv szövege 
tükrözze, hogy sok ágazatban kihelyezik a tevékenységeket.

Módosítás 422
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését 
szolgáló létesítmények, az üvegházhatású 
gázok szállítására szolgáló csővezetékek és 
az üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

törölve

Or. en
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Indokolás

Bár az árverés útján történő értékesítéssel kapcsolatos hirtelen változást el kell kerülni, a 
villamosenergia-termelők és az ipar a számára a „könnyű átmenet” tekintetében biztosítandó 
eltérő elbánás indokolatlan és összeegyeztethetetlen az EU alapelveivel. A villamosenergia-
termelés tekintetében a teljes kibocsátási mennyiségek árverés útján történő értékesítésének 
azonnali bevezetése nagyon eltérő hatást gyakorolna a tagállamokra, az energiatermelő 
erőműveik összességének összetételétől függően. Az érintett vállalkozásoknak sokkal több 
időre van szükségek az elvárt – műszaki és pénzügyi – kiigazítások elvégzéséhez. A fosszilis 
tüzelésű erőművek korszerűsítése alapvető fontosságú, hosszú távú hozzájárulás az európai 
energiaellátás összetételéhez.

Módosítás 423
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését 
szolgáló létesítmények, az üvegházhatású 
gázok szállítására szolgáló csővezetékek és 
az üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

(2) A létesítmények részére a várható éves 
átlagos termelési volumen számtani 
értékének, a létesítményre vonatkozó 
referenciaértéknek, valamint az 
üzemeléstől számított kiosztási időszakon 
belüli naptári éveknek megfelelő számú 
kibocsátási egységet kell kiosztani. 
Amennyiben valamely naptári év 
termelési volumene eltér a várható éves 
átlagos termeléstől, az üzemeltető a 
termelés csökkenése esetén a következő év 
április 30-ig visszaadja az illetékes 
hatóságnak a termelési volumen és az 
erőmű részére kiosztott referenciaérték 
szorzatából származó kibocsátási 
egységeket. A termelés növekedése esetén 
az illetékes htóság kérelem alapján és a 
következő év április 30-ig ugyanezen 
számítás alapján további kibocsátási 
egységeket oszt ki. A referenciaértékeket 
[a 23. cikk (3) bekezdésében] előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően 
határozzák meg. A referenciaértékek 
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figyelembe veszik az adott erőművek 
kibocsátáscsökkentési műszaki 
potenciálját. A termelési folyamattal 
kapcsolatos, műszaki szempontból 
elkerülhetetlen kibocsátások nem 
csökkenthetők a referenciaérték 
meghatározása során. Ugyanez 
vonatkozik az elkerülhetetlenül keletkező 
hulladékgázokra. Amennyiben a 
hulladékgázt tüzelőanyagként használják 
fel, a kibocsátási egységeket az ezen 
irányelvre alkalmazandó kiosztási 
elvekkel megegyezők szerint kell kiosztani 
a hulladékgázt termelő létesítmény 
üzemeltetője részére.

Or. en

Indokolás

Az EU-szintű referenciaérték szerint a kibocsátási egységeket ingyenesen kell kiosztani, a 
tényleges termelésnek megfelelően utólagos kiigazítás alkalmazásával. E kiosztási módszer az 
éghajlatváltozással kapcsolatban az egész gazdaság számára hatékony, gazdaságos eszközt 
biztosít. E kiosztási modellt az új (2) bekezdés valósítja meg.

Módosítás 424
Johannes Blokland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését 
szolgáló létesítmények, az üvegházhatású 
gázok szállítására szolgáló csővezetékek és 
az üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

(2) Nem részesülhetnek ingyenes 
kiosztásban a villamosenergia-termelők, 
illetve a villamos energiát saját 
felhasználásra termelők.

Or. en
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Indokolás

Villamosenergia-termelés céljából ingyenesen nem osztható ki kibocsátási egység. A 
meghatározás szerint a villamosenergia-termelők a piacon értékesítik az általuk előállított 
villamos energiát. Ezért a szöveget ki kell egészíteni a saját felhasználásra történő termelésre 
való hivatkozással. Ezen túlmenően egyenlő elbánást kell biztosítani a hőenergiát vagy hűtést 
előállító valamennyi létesítmény számára.

Módosítás 425
Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 
szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 
szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

Or. en

Indokolás

Az energiatermelő ágazatnak lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy fokozatosan 
alkalmazkodjon az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei teljes mennyisége árverés útján
történő értékesítéséhez, ahogy azt már más gazdasági ágazatok alkalmazzák. Az 
energiatermelő ágazatnak a korszerűsítés és az alacsony kibocsátású technológiák 
alkalmazása érdekében van szüksége időre. Ezen túlmenően az árverésen történő értékesítésre 
való fokozatos áttérés lehetővé fogja tenni az energiahatékonyság növelését és a 
villamosenergia-termelésnek az új IPPC-irányelv által előidézett magasabb igényekhez való 
alkalmazkodását.
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Módosítás 426
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 
szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 
szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

Or. en

Indokolás

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei teljes mennyisége árverés útján történő 
értékesítésének már 2013-ban történő bevezetése következtében hirtelen energiaár-
emelkedésre fog sor kerülni. Az áremelkedés azon országokban idézi majd elő a villamos 
energiával kapcsolatos költségek legnagyobb mértékű növekedését, ahol a villamos energiát 
főleg szénből állítják elő, amely eljárásról úgy tartják, hogy legtöbb szén-dioxidot bocsátja ki. 
Az, hogy kétségtelenül nincs egységes villamosenergia-piac, valamint hogy elszigetelt, 
korlátozott átviteli kapacitású villamosenergia-hálózattal rendelkező regionális 
villamosenergia-piacok alakultak ki, azt jelenti, hogy a villamos energia árának jelentős 
emelkedésének lehetséges következményeit nem lehet ellensúlyozni az EU-n belül.

Módosítás 427
Urszula Krupa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 
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létesítmények, az üvegházhatású gázok 
szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

Or. pl

Indokolás

A fosszilis tüzelőanyagokra épülő gazdaságok esetében a bevezetett szabályozás, és különösen 
a villamosenergia-termelők számára ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek hiánya, 
továbbá az egységek mennyiségének lineáris csökkentése az elektromos áram árának 
drasztikus emelkedését okozza, ez pedig az egész gazdaságban maga után vonja a költségek 
jelentős növekedését, ami a polgárok számára magasabb költségeket jelent majd.

Módosítás 428
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 
szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelő létesítmények – a 
saját energiaellátást biztosító, kapcsolt hő-
és villamosenergia-termelő létesítmények 
kivételével –, az üvegházhatású gázok 
elkülönítését szolgáló létesítmények, az 
üvegházhatású gázok szállítására szolgáló 
csővezetékek és az üvegházhatású gázok 
tárolóhelyei.

Or. de

Indokolás

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés a leggazdaságosabb módja annak, hogy az 
elsődleges energiahordozóból egyidejűleg hő- és villamos energiát állítsanak elő. Ezt a tényt 
sok tagállam tudatosan támogatja. Annak érdekében, hogy e létesítményekre ne rójanak 
további terheket, és ösztönzőket nyújtsanak az új létesítmények számára, a kibocsátási 
egységek teljes egészében árverés útján történő értékesítését az energiagazdaságnak azon 
részére kell korlátozni, amelyik tisztán villamos energiát termel.
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Módosítás 429
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 
szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelő létesítmények – a 
saját energiaellátást biztosító, kapcsolt hő-
és villamosenergia-termelő létesítmények 
kivételével –, az üvegházhatású gázok 
elkülönítését szolgáló létesítmények, az 
üvegházhatású gázok szállítására szolgáló 
csővezetékek és az üvegházhatású gázok 
tárolóhelyei.

Or. de

Indokolás

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés a leggazdaságosabb módja annak, hogy az 
elsődleges energiahordozóból egyidejűleg hő- és villamos energiát állítsanak elő. Ezt a tényt 
sok tagállam tudatosan támogatja. Annak érdekében, hogy e létesítményekre ne rójanak 
további terheket, és ösztönzőket nyújtsanak az új létesítmények számára, a kibocsátási 
egységek teljes egészében árverés útján történő értékesítését az energiagazdaságnak azon 
részére kell korlátozni, amelyik tisztán villamos energiát termel.

Módosítás 430
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 



PE409.642v01-00 80/112 AM\734516HU.doc

HU

villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 
szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

villamosenergia-termelők (az 
energiaigényes iparágak villamos 
energiával való önellátása céljából 
működők kivételével), az üvegházhatású 
gázok elkülönítését szolgáló létesítmények, 
az üvegházhatású gázok szállítására 
szolgáló csővezetékek és az üvegházhatású 
gázok tárolóhelyei.

Or. en

Indokolás

Annak pontosítására szolgál, hogy a rendszer alkalmazásában az energiaigényes iparágak 
önellátása nem kezelhető villamosenergia-termelésként; az energiaigényes iparágak 
önellátását másképpen kell kezelni, mint a közhasznú energiatermelést, mert a végső 
felhasználás tekintetében teljesen eltérő a versenyhelyzete a közszolgáltatásétól. 

Módosítás 431
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 
szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhet ingyenes kiosztásban a 
villamos energia, kivéve az, amelyet 
kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő 
létesítményekben állítanak elő, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 
szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

Or. de

Indokolás

A nem ingyenes kiosztásnak az olyan villamosenergia-termelésre kell korlátozódnia, amely 
nem kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést folytat, annak érdekében, hogy ne terheljék 
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tovább ezt a hatékony villamosenergia-termelési formát, és hogy a kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelés támogatási mechanizmusai a különböző országokban ne 
keresztezzék egymást.

Módosítás 432
Antonio De Blasio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 
szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

2. A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők – kivéve az ipari 
felhasználáshoz kapcsolódó kombinált hő-
és energiatermelést (CHP) –, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 
szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

Or. hu

Módosítás 433
Anders Wijkman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 
szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az ásványolaj-
finomítók, a légi közlekedés, illetve az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 
szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.
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Or. en

Módosítás 434
Dan Jørgensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a
villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 
szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az ásványolaj-
finomítók, a légi közlekedés, illetve az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 
szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

Or. en

Indokolás

Az ásványolaj-finomítók és a légiközlekedési ágazat a következményes kibocsátás kockázata 
nélkül át tudják hárítani a szén-dioxid-kibocsátás teljes árát. Ezért ugyanolyan elbánásban 
kell részesülniük, mint az energiatermelő ágazatnak. 

Módosítás 435
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, a kőolaj-
finomítók, az üvegházhatású gázok 
elkülönítését szolgáló létesítmények, az 
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szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

üvegházhatású gázok szállítására szolgáló 
csővezetékek és az üvegházhatású gázok 
tárolóhelyei.

Or. fr

Indokolás

Szerepeltetni kell a kőolaj-finomítókat, és ugyanúgy kell kezelni őket, mint a villamosenergia-
termelőket, mivel „következményes kibocsátások” kockázata nélkül képesek integrálni a szén 
árát.

Módosítás 436
Marie-Noëlle Lienemann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 
szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az ásványolaj-
finomítók, illetve az üvegházhatású gázok 
elkülönítését szolgáló létesítmények, az 
üvegházhatású gázok szállítására szolgáló 
csővezetékek és az üvegházhatású gázok 
tárolóhelyei.

Or. en

Indokolás

Az ásványolaj-finomítással foglalkozó ágazat a következményes kibocsátás kockázata nélkül 
át tudja hárítani a szén-dioxid-kibocsátás teljes árát. Ezért ugyanolyan elbánásban kell 
részesülnie, mint az energiatermelő ágazatnak.
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Módosítás 437
Dan Jørgensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 
szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, a fosszilis 
tüzelőanyagokon alapuló, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 
szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

Or. en

Indokolás

A széntüzelésű erőművekben biomasszával, illetve -hulladékkal való együtt égetés 
költséghatékony lehetőségnek tekinthető Európában a megújuló energia részarányának 
növelése tekintetében. Elengedhetetlen annak biztosítása, hogy az együtt égetés a CCS-sel 
együtt továbbra is vonzó lehetőség maradjon. Ezért a CCS-sel kapcsolatos beruházások 
biztosítása érdekében ajánlatos, hogy garantált legyen a tüzelőanyagokból tárolt, 
üvegházhatású kibocsátás, ami CO2-semleges, és következésképpen kivonja az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását a légkörből.

Módosítás 438
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben bizonyos termékek vagy 
folyamatok tekintetében [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban nem határoztak meg 
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referenciaértékeket, az érintett létesítmény 
részére az ETS második kereskedési 
időszakára kiosztandó átlagos éves 
kibocsátási egységeknek megfelelő 
kibocsátási egységeket kell kiosztani, a 9. 
cikkben említett lineáris tényezővel való 
kiigazítást alkalmazva. Az érintett 
erőművek kibocsátáscsökkentési műszaki 
potenciálját figyelembe kell venni.
Ha termékek vagy folyamatok nem 
tartoznak az ETS második kereskedési 
időszakába, mentesítést kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Feltételeznünk kell, hogy jelenleg nem lehet általános referenciaértékeket előírni minden 
termék és folyamat tekintetében. Ez a rendkívül differenciált termékek esetében fordulhat elő, 
amelyek az ETS szerinti kibocsátások csekély hányadát teszik ki. Az ilyen erőművek részére a 
„mentesítési” megközelítés szerint kell kiosztani a CO2-kibocsátási.

Módosítás 439
Anders Wijkman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A biomasszából származó 
üvegházhatású gázok kibocsátása
kombinált elkülönítésének és tárolásának
ingyenes kiosztásban kell részesülnie.

Or. en
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Módosítás 440
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-termelők az általuk 
a 2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

(3) Függetlenül attól, hogy villamos 
energiával kapcsoltan termelik-e, az ipari 
felhasználás, távfűtés céljából vagy más 
fogyasztók számára biztosított hőenergia 
tekintetében ugyanolyan arányú ingyenes 
kiosztást kell alkalmazni, mint az ipari 
ágazatok esetében.

Függetlenül attól, hogy villamos 
energiával kapcsoltan termelik-e, a 
környezetvédelmi célú állami 
támogatásról szóló iránymutatások (51) 
bekezdésében szereplőkkel megegyező 
kritériumoknak megfelelő távfűtés 
számára szolgáltatott hőenergia részére a 
teljes mennyiséget ingyenesen kell 
kiosztani annak érdekében, hogy más, a 
közösségi rendszerbe nem tartozó 
hőtermelők tekintetében egyenlő elbánást 
biztosítsanak.

Or. en

Indokolás

A hőtermelés nem kezelhető mellékesen ugyanazon rendelkezéseken belül, amelyek a 
villamosenergia-termelésre vonatkoznak. Ez ellentmondásokhoz és a verseny torzulásához 
vezet.
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Módosítás 441
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-termelők az általuk 
a 2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

(3) A 2004/8/EK irányelv értelmében vett 
nagy hatásfokú, kapcsolt 
energiatermeléssel foglalkozó erőművek 
részére időbeli korlátozás nélkül, a 
referenciaérték alapján ingyenesen kell 
kibocsátási egységeket kiosztani az 
energia- és hőtermelés vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés az éghajlatvédelem alapja. A 2004/8/EK irányelv 
előírja és támogatja a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés fenntartását és kiterjesztését. 
Célszerűtlen lenne, hogy az árverés útján történő értékesítés következtében további terhek 
bevezetésére kerülne sor. Sok esetben az adott tagállam által a hőt és villamos energiát 
kapcsoltan termelő erőművek számára nyújtott támogatás nem hozná meg a kívánt 
eredményeket, csökkenne a meglévő CHP-erőművek termelése és nem lehetne megvalósítani a 
jövőbeni kiterjesztést. Ha az árverés útján történő értékesítést tekintjük az alapvető kiosztási 
mechanizmusnak villamosenergia-termelők tekintetében, a CHP számára az árverés útján 
történő értékesítés vonatkozásában biztosítandó kivétel az éghajlat védelmét támogatja.

Módosítás 442
Horst Schnellhardt

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

(3) A villamosenergia-termelők az általuk 
a 2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

(3) Azok az energiatermelő létesítmények, 
amelyek a 2004/8/EK irányelv értelmében 
saját energiaellátást biztosító, kapcsolt hő-
és villamosenergia-termelést alkalmaznak, 
egy európai szinten harmonizált 
referenciarendszer alapján ingyenes 
kiosztásban részesülnek.

Or. de

Indokolás

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés a leggazdaságosabb módja annak, hogy az 
elsődleges energiahordozóból egyidejűleg hő- és villamos energiát állítsanak elő. Ezt a tényt 
sok tagállam tudatosan támogatja. Annak érdekében, hogy e létesítményekre ne rójanak 
további terheket, és ösztönzőket nyújtsanak az új létesítmények számára, a kibocsátási 
egységek teljes egészében árverés útján történő értékesítését az energiagazdaságnak azon 
részére kell korlátozni, amelyik tisztán villamos energiát termel.

Módosítás 443
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-termelők az általuk 
a 2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 

(3) Azok az energiatermelő létesítmények, 
amelyek a 2004/8/EK irányelv értelmében 
saját energiaellátást biztosító, kapcsolt hő-
és villamosenergia-termelést alkalmaznak, 
egy európai szinten harmonizált 
referenciarendszer alapján ingyenes 
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érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

kiosztásban részesülnek.

Or. de

Indokolás

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés a leggazdaságosabb módja annak, hogy az 
elsődleges energiahordozóból egyidejűleg hő- és villamos energiát állítsanak elő. Ezt a tényt 
sok tagállam tudatosan támogatja. Annak érdekében, hogy e létesítményekre ne rójanak 
további terheket, és ösztönzőket nyújtsanak az új létesítmények számára, a kibocsátási 
egységek teljes egészében árverés útján történő értékesítését az energiagazdaságnak azon 
részére kell korlátozni, amelyik tisztán villamos energiát termel.

Módosítás 444
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-termelők az általuk 
a 2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

(3) A 2004/8/EK irányelv értelmében vett 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
révén, gazdaságilag indokolt módon, 
kereslet kielégítése céljából folytatott, 
iparágak és más fogyasztók számára 
biztosított hőtermelés – a más 
hőtermelőkkel szembeni egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében – ingyenes 
kiosztásban részesül. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.
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Or. en

Indokolás

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés révén hatékonyan, a forrástól függetlenül 
előállított hő környezeti előnyöket biztosít, ezért támogatandó.

Módosítás 445
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-termelők az általuk 
a 2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

(3) A 2004/8/EK irányelv értelmében vett 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
révén, gazdaságilag indokolt módon, 
kereslet kielégítése céljából folytatott, 
iparágak és más fogyasztók számára 
biztosított hőtermelés – a más 
hőtermelőkkel szembeni egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében – ingyenes 
kiosztásban részesül. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

Or. en

Indokolás

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés révén hatékonyan, a forrástól függetlenül 
előállított hő környezeti előnyöket biztosít, ezért támogatandó.
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Módosítás 446
Urszula Krupa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén
ingyenes kiosztásban részesülhetnek.

Or. pl

Indokolás

A fosszilis tüzelőanyagokra épülő gazdaságok esetében a bevezetett szabályozás, és különösen 
a villamosenergia-termelők számára ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek hiánya, 
továbbá az egységek mennyiségének lineáris csökkentése az elektromos áram árának 
drasztikus emelkedését okozza, ez pedig az egész gazdaságban maga után vonja a költségek 
jelentős növekedését, ami a polgárok számára magasabb költségeket jelent majd.

Módosítás 447
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-termelők az általuk (3) A 2004/8/EK irányelv értelmében vett 
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a 2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
révén, gazdaságilag indokolt módon, 
kereslet kielégítése céljából folytatott hő-
és villamosenergia-termelés tekintetében a 
kibocsátási egységek 100%-át ingyenesen 
kell kiosztani.

Or. es

Indokolás

Véleményünk szerint komolyan veszélyezteti az üzemek életképességét a kapcsolt 
energiatermelést folytató üzemek működéséhez szükséges kibocsátási egységek 100%-ban 
ingyenesen történő kiosztása azon túl, hogy nem biztosít ösztönzést az ilyenfajta létesítmények 
szempontjából, mivel ezekhez az iparág által magánfinanszírozással megvalósított 
befektetések lennének szükségesek, stabil fejlesztési keret mellett.

Módosítás 448
Adam Gierek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kibocsátási 
engedélyekben részesülhetnek.
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kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

Or. pl

Indokolás

Az ETS rendszerben, illetve az azon kívül előállított hő termelésére vonatkozó előírásokat 
hasonló szinten kell tartani. A 20 MW feletti kapacitású, kapcsolt energiatermelő 
létesítményekben előállított hő versenyre kényszerül a 20 MW alatti teljesítményű 
egységekben előállított hővel, amennyiben ez utóbbi az ETS rendszeren kívül van. A 
megkülönböztetés elkerülése érdekében a nagy hatásfokú kapcsolt termelést folytató 
létesítményekben előállított hőt ugyanúgy kell kezelni, mint az ingyenes kiosztásban részesülő 
vagy egyéb, az ETS rendszeren kívüli eszköz hatálya alá tartozó forrásokból származó hőt. 
Ezért elengedhetetlen ingyenes egységeket biztosítani a nagy hatásfokú kapcsolt termelést 
folytató létesítményekben előállított hő tekintetében egészen 2020-ig, azaz az ETS rendszer 
hatálya alatt.

Módosítás 449
Johannes Blokland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén,
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
révén folytatott hőtermelés és hűtés-
előállítás tekintetében – amennyiben 
szükséges a más hőtermelőkkel szembeni 
egyenlő bánásmód biztosítása – ingyenes 
kiosztásban részesülnek, feltéve, hogy a 
hőenergiát és a hűtést a következményes 
kibocsátás kockázatának kitett 
ágazatokban használják fel.

A hőenergiát vagy hűtést előállító 
termelők részére kiosztandó kibocsátási 
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egységeknek meg kell egyeznie a hőt vagy 
hűtést felhasználó ágazatokban 
kiosztandó kibocsátási egységekkel.

Or. en

Indokolás

Villamosenergia-termelés céljából ingyenesen nem osztható ki kibocsátási egység. A 
meghatározás szerint a villamosenergia-termelők a piacon értékesítik az általuk előállított 
villamos energiát. Ezért a szöveget ki kell egészíteni a saját részre történő termelésre való 
hivatkozással. Ezen túlmenően egyenlő elbánást kell biztosítani a hőenergiát vagy hűtést 
előállító valamennyi létesítmény számára.

Módosítás 450
Hegyi Gyula, Olajos Péter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
a gazdaságilag indokolt, hő iránti kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében, valamint a hatékony, a 
környezetvédelmi célú állami 
támogatásról szóló iránymutatások 
alapján támogatásra jogosult távfűtés 
számára szolgáltatott hőtermelés ingyenes 
kiosztásban részesülnek.

Or. en

Indokolás

A hatékony távfűtés, amely a kapcsolt hőtermelésből származó hőt használja fel, energiát 
takaríthat meg. Ezért biztosítanunk kell az ilyen távfűtés versenyképességét.
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Módosítás 451
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülnek. Ezenkívül ingyenes kiosztást 
kell biztosítani a hőt és villamos energiát 
kapcsoltan termelő létesítmények részére, 
amelyek távhőellátó rendszerek számára 
termelnek energiát és hőt, valamint a 
létesítmény saját felhasználására termelt 
villamos energia tekintetében. 2013-tól 
kezdődően minden évben az e 
létesítmények számára e hőtermelés 
tekintetében kiosztott kibocsátási egységek 
mennyiségét a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

Or. en

Indokolás

A szövegnek világosan kell fogalmaznia, amikor feltünteti, hogy mely esetekben biztosítható 
az ingyenes kiosztás. Ezen túlmenően a hatóságoknak támogatniuk kell a hőt és villamos 
energiát kapcsoltan termelő létesítményeket, amelyek a távfűtő rendszerek számára 
biztosítanak energiát, mert ezek a létesítmények elősegítik az erőforrások fenntartható 
felhasználását/az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, valamint azt, hogy a közszolgáltatás 
megfizethető a lakosság nagy része számára.
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Módosítás 452
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-termelők az általuk
a 2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén,
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

(3) Amennyiben a hőenergiát vagy hűtést 
előállító termelők az (1) bekezdés alapján 
ingyenes kiosztásban részesülnek az 
általuk a 2004/8/EK irányelv értelmében 
vett nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés révén, gazdaságilag 
indokolt módon, kereslet kielégítése 
céljából folytatott hőtermelés vagy hűtés-
előállítás tekintetében – az egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében – a 
villamosenergia-termelők részére a saját 
maguk által felhasznált, valamint csak 
egy adott ipari létesítmény ellátására 
szolgáló villamosáram-termelés 
tekintetében ingyenes kiosztást kell 
biztosítani. 2013-tól kezdődően minden 
évben az e létesítmények számára e 
hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

Or. en

Indokolás

A hőt és villamos energiát kapcsoltan termelő, meghatározott ellátást biztosító valamennyi 
létesítménnyel kapcsolatos egyenlő elbánás garantálására az uniós jog megsértésének
elkerülése érdekében van szükség. A saját felhasználásra termelők számára biztosított előjog 
ellentétes a 2003/54/EK irányelv által támogatott nyílt, átlátható és versenyképes 
villamosenergia-piac elképzelésével.
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Módosítás 453
Avril Doyle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-termelők az általuk 
a 2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén,
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

(3) Amennyiben a hőenergiát vagy hűtést 
előállító termelők az (1) bekezdés alapján 
ingyenes kiosztásban részesülnek az 
általuk a 2004/8/EK irányelv értelmében 
vett nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés révén, gazdaságilag 
indokolt módon, kereslet kielégítése 
céljából folytatott hőtermelés vagy hűtés-
előállítás tekintetében – az egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében – a 
villamosenergia-termelők részére 
ingyenes kiosztást kell biztosítani. 2013-tól 
kezdődően minden évben az e 
létesítmények számára e hőtermelés 
tekintetében kiosztott kibocsátási egységek 
mennyiségét a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

Or. en

Módosítás 454
Olajos Péter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-termelők az általuk 
a 2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 

(3) A hőt és villamos energiát kapcsoltan 
termelő létesítmények az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén 
ingyenes kiosztásban részesülhetnek. A hőt 
és villamos energiát kapcsoltan termelő 
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szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

létesítmények részére legalább a 
létesítményekkel kapcsolatos 
beruházásokból származó a szén-dioxid-
kibocsátás terén megvalósuló globális 
megtakarítással azonos mennyiségű, 
ingyenes kibocsátási egységet osztanak ki.

Or. en

Indokolás

Annak elkerülése érdekében, hogy a különböző tagállamokban eltérő rendszer alakuljon ki a 
hőtermelésre vonatkozó kibocsátásmennyiség kiosztása tekintetében, az új irányelvnek közös 
uniós harmonizált szabályokat kell meghatároznia a hő- és energiatermelő létesítmények 
részére történő ingyenes kiosztásra vonatkozóan.

Módosítás 455
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett 
kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülnek. 2013-tól kezdődően minden 
évben az e létesítmények számára e 
hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

Or. fr
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Indokolás

Az ipar kapcsolt energiatermelési létesítményeit úgy kell tekinteni, mint amelyek az ipari 
ágazat / gőztermelés körébe tartoznak, mint ahogy ez így is volt az első két nemzeti kiosztási 
tervben. Arról is meg kell bizonyosodni, hogy minden kapcsolt energiatermelést említenek-e, 
és nem csak a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést.

Módosítás 456
Norbert Glante

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülnek. 2013-tól kezdődően minden 
évben az e létesítmények számára e 
hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

Or. de

Indokolás

A javasolt módosítás a többi hőtermelővel való egyenlő bánásmódot támogatja.
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Módosítás 457
Linda McAvan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
révén, gazdaságilag indokolt módon, 
kereslet kielégítése céljából folytatott 
hőtermelés tekintetében – a más 
hőtermelőkkel szembeni egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében – ingyenes 
kiosztásban részesülhetnek. 2013-tól 
kezdődően minden évben az e 
létesítmények számára e hőtermelés 
tekintetében kiosztott kibocsátási egységek 
mennyiségét a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

A hőtermelés akkor minősül nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelésnek, 
ha teljesíti a 2004/8/EK irányelv III. 
mellékletében szereplő kritériumokat és 
megfelel a 2007/74/EK bizottsági 
határozatban meghatározott, harmonizált 
hatékonysági referenciaértékeknek.

Or. en

Indokolás

A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés meghatározásának pontosítása biztosítani fogja, 
hogy a hőt és villamos energiát kapcsoltan termelő nagy erőműveket, amelyek jelentős 
arányban használnak fel biomasszát (ami jó az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentése szempontjából), ne szankcionálja az EU ETS.
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Módosítás 458
Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett 
kapcsolt energiatermelés révén, valamint a 
távhőtermelők gazdaságilag indokolt 
módon, kereslet kielégítése céljából 
folytatott hőtermelés tekintetében – a más 
hőtermelőkkel szembeni egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében – ingyenes 
kiosztásban részesülhetnek. 2013-tól 
kezdődően minden évben az e 
létesítmények számára e hőtermelés 
tekintetében kiosztott kibocsátási egységek 
mennyiségét a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

Or. en

Indokolás

Javaslat született arra vonatkozóan, hogy az energiaágazatban, más ágazatok számára 
javasoltakhoz hasonlóan, fokozatosan alkalmazzák az árverésen történő értékesítés 
rendszerét, ami 2013-ban 80%-os ingyenes kiosztással kezdődik, majd csak 2020-ban jut el a 
teljes mennyiség árverésen történő értékesítést. Ennek legfőbb oka az, hogy az EU 
energiapiaca nem teljesen egységes. Az elszigetelt piacok megléte megakadályozza a teljes 
mennyiség árverésen történő értékesítésének az energiatermelő ágazatban történő bevezetése 
által előidézett eredmények semlegesítéséhez szükséges kapacitás átadását. Ezen túlmenően 
az árverésen történő értékesítés fokozatos bevezetése lehetővé fogja tenni az 
energiahatékonyság növelését és a villamosenergia-termelésnek az új IPPC-irányelv által 
előidézett magasabb igényekhez való alkalmazkodását. 
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Módosítás 459
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett 
kapcsolt energiatermelés révén, valamint a 
távhőtermelők gazdaságilag indokolt 
módon, kereslet kielégítése céljából 
folytatott hőtermelés tekintetében – a más 
hőtermelőkkel szembeni egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében – ingyenes 
kiosztásban részesülhetnek. 2013-tól 
kezdődően minden évben az e 
létesítmények számára e hőtermelés 
tekintetében kiosztott kibocsátási egységek 
mennyiségét a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

Or. en

Indokolás

Az új tagállamok többségében a fűtési igények jelentős részét (Lengyelországban például ez 
meghaladja az 50%-ot) távfűtés révén elégítik ki. Az ezen ágazat számára kibocsátási 
egységek vásárlására vonatkozóan előírt bármilyen kötelezettség a távfűtés árának 
megemelkedését idézheti elő. Fennáll annak veszélye, hogy a háztartások a drágább 
távhőellátás helyett egyéni széntüzelést alkalmaznának, amelyre a kibocsátás tekintetében 
kevésbé szigorú ellenőrzés vonatkozik. Ennek elkerülése érdekében javaslat született arra 
vonatkozóan, hogy az energiaágazatban, más ágazatok számára javasoltakhoz hasonlóan, 
fokozatosan alkalmazzák az árverésen történő értékesítés rendszerét.

Módosítás 460
Norbert Glante

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

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani. Az a legalább 12 CCS 
demonstrációs létesítmény, amelyeket a 
Bizottság választ ki, és amelyek 
megfelelnek az (1) bekezdésben említett 
kritériumoknak, szintén ingyenes 
kiosztásban részesül.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 461
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
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tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani. Az a legalább 12 CCS 
demonstrációs létesítmény, amelyeket a 
Bizottság választ ki, és amelyek 
megfelelnek az (1) bekezdésben említett 
kritériumoknak, szintén ingyenes 
kiosztásban részesül a várt termelési 
volumen 125%-áig.

Or. de

Indokolás

Ösztönzők megteremtése a CCS demonstrációs létesítmények létrehozására.

Módosítás 462
Marie-Noëlle Lienemann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben valamely tagállam nem 
teljesíti [az erőfeszítések megosztásáról 
szóló határozat] szerinti, a határozat 3.
cikkében és mellékletében meghatározott 
éves csökkentési célkitűzést, az adott 
évben keletkezett kibocsátáscsökkentési 
hiánnyal azonos kibocsátásiegység-
mennyiséget visssza kell tartani a CITL-
ben, és az nem adható ki az érintett 
tagállamoknak. A CITL-ben visszatartott 
kibocsátási egységeket a Bizottság érverés 
útján értékesítheti.
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Or. en

Indokolás

E módosítás szankciórendszert vezet be azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok teljesítik-e az 
erőfeszítések megosztásáról szóló határozatban előírtakat.

Módosítás 463
Johannes Blokland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben valamely tagállam nem 
teljesíti [az erőfeszítések megosztásáról 
szóló határozat] szerinti, a határozat 3. 
cikkében és mellékletében meghatározott 
éves csökkentési célkitűzést, az adott 
évben keletkezett kibocsátáscsökkentési 
hiánnyal azonos kibocsátásiegység-
mennyiséget visssza kell tartani a CITL-
ben, és az nem adható ki az érintett 
tagállamoknak. A CITL-ben visszatartott 
kibocsátási egységek más tagállamoknak 
oszthatók ki.

Or. en

Indokolás

E módosításra csak akkor van szükség, ha az erőfeszítések megosztásáról szóló határozat 
alapján nem vezetnek be büntetéseket. A módosítás szankciórendszert vezet be azzal 
kapcsolatban, hogy a tagállamok teljesítik-e az erőfeszítések megosztásáról szóló 
határozatban előírtakat.
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Módosítás 464
Marie-Noëlle Lienemann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Amennyiben valamely tagállam 
megtagadja [az erőfeszítések 
megosztásáról szóló határozat] teljesítésre 
vonatkozó, a határozat 3. cikkében 
meghatározott mechanizmusa szerinti 
büntetés kifizetését, az adott évben 
keletkezett kibocsátáscsökkentési hiánnyal 
azonos kibocsátásiegység-mennyiséget 
visszatartanak a CITL-ben, és az addig 
nem adható ki az érintett tagállamnak, 
amíg az ki nem fizeti a meghatározott 
büntetést.

Or. en

Indokolás

E módosítás garantálja, hogy a tagállamok eleget tesznek az azzal kapcsolatos 
szankciórendszernek, melynek célja, hogy a tagállamok betartsák az erőfeszítések 
megosztásáról szóló határozatban előírtakat.

Módosítás 465
Johannes Blokland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Amennyiben valamely tagállam 
megtagadja [az erőfeszítések 
megosztásáról szóló határozat] teljesítésre 
vonatkozó, a határozat 3. cikkében 
meghatározott mechanizmusa szerinti 
büntetés kifizetését, az adott évben 
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keletkezett kibocsátáscsökkentési hiánnyal 
azonos kibocsátásiegység-mennyiséget 
visszatartanak a CITL-ben, és az addig 
nem adható ki az érintett tagállamnak, 
amíg az ki nem fizeti a meghatározott 
büntetést.

Or. en

Indokolás

E módosítás kizárólag akkor alkalmazandó, ha kialakul egy szankciórendszer azzal 
kapcsolatban, hogy a tagállamok betartják-e az erőfeszítések megosztásáról szóló 
határozatban előírtakat. Ez garantálja, hogy a tagállamok betartják a rendszer 
követelményeit.

Módosítás 466
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2013-ban működő és a 2008-tól 
2012-ig terjedő időszakra vonatkozóan 
ingyenes kiosztásban részesülő 
létesítmények részére kiosztandó 
kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség legfeljebb 
akkora százalékos részarányt képviselhet 
a közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. Szükség 
esetén korrekciós tényezőt kell 
alkalmazni.

törölve

Or. en



PE409.642v01-00 108/112 AM\734516HU.doc

HU

Indokolás

Nem világos, hogy az említett létesítmények az egyes létesítményeket vagy a létesítmények 
valamiféle csoportosítását jelentik. Az sem világos, hogy a korrekciós tényező mire és milyen 
célból alkalmazandó. A következményes kibocsátás kockázatának megfelelő kezelése 
érdekében a referenciaértékek alkalmazásával kiszámított összes kibocsátásiegység-
mennyiséget ki kell osztani. A 10a. cikk (1) és (7) bekezdése együttesen rendelkezik erről, így 
10a. cikk (4) és (5) bekezdésére nincs feltétlenül szükség.

Módosítás 467
Linda McAvan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2013-ban működő és a 2008-tól 
2012-ig terjedő időszakra vonatkozóan 
ingyenes kiosztásban részesülő 
létesítmények részére kiosztandó 
kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális
kibocsátásiegység-mennyiség legfeljebb 
akkora százalékos részarányt képviselhet a 
közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. Szükség 
esetén korrekciós tényezőt kell 
alkalmazni.

(4) A 2013-ban működő és a 2008-tól 
2012-ig terjedő időszakra vonatkozóan 
ingyenes kiosztásban részesülő 
létesítmények részére kiosztandó 
kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező teljes
kibocsátásiegység-mennyiség 
ugyanakkora százalékos részarányt 
képviselhet a közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
származó, ellenőrzött kibocsátás a 2005-től 
2007-ig terjedő időszakban képviselt.

Or. en

Indokolás

A Bizottság alulról felfelé irányuló rendszert javasol annak kiszámításához, hogy az egyes 
létesítmények részére mennyi kibocsátási egységet osztanak ki ingyenesen: referenciaértékek 
meghatározása, annak megfigyelése, hogy ezek hogyan érvényesülnek a létesítményekre való 
alkalmazáskor, valamint a referenciaértékek kiigazítása, ha túllépik a felső értékek 
összmennyiségét. A folyamat felgyorsításának és annak érdekében, hogy az egyes ágazatok 
számára nagyobb mértékű kiszámíthatóságot biztosítsunk, a felülről lefelé irányuló rendszer 
megfelelőbb. A Bizottságnak először ellenőrzött kibocsátások alapján fel kell osztania a felső 
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értékek összmennyiségét, majd meg kell határoznia az ágazati referenciaértékeket annak 
megállapítása érdekében, hogy az ágazaton belül az egyes létesítmények részére mennyi 
kibocsátási egységet osszanak ki.

Módosítás 468
Johannes Blokland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2013-ban működő és a 2008-tól 
2012-ig terjedő időszakra vonatkozóan 
ingyenes kiosztásban részesülő 
létesítmények részére kiosztandó 
kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség legfeljebb 
akkora százalékos részarányt képviselhet a 
közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. Szükség 
esetén korrekciós tényezőt kell alkalmazni.

(4) A 2013-ban működő és a 2008-tól 
2012-ig terjedő időszakra vonatkozóan 
ingyenes kiosztásban részesülő 
létesítmények részére kiosztandó 
kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség legfeljebb 
akkora százalékos részarányt képviselhet a 
közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. Szükség 
esetén egységes ágazatközi korrekciós 
tényezőt kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata lehetővé teheti, hogy bizonyos ágazatok növeljék kibocsátásaikat és más 
ágazatokra hárítsák a csökkentésre irányuló erőfeszítésük terhét. Egy egységes ágazatközi 
korrekciós tényező biztosítja, hogy valamennyi ágazat részt vegyen a kibocsátáscsökkentési 
tevékenységben.
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Módosítás 469
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2013-ban működő és a 2008-tól 
2012-ig terjedő időszakra vonatkozóan 
ingyenes kiosztásban részesülő 
létesítmények részére kiosztandó 
kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség legfeljebb 
akkora százalékos részarányt képviselhet a 
közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. Szükség 
esetén korrekciós tényezőt kell alkalmazni.

(4) A 2013-ban működő és a 2008-tól 
2012-ig terjedő időszakra vonatkozóan 
ingyenes kiosztásban részesülő 
létesítmények részére kiosztandó 
kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség legfeljebb 
akkora százalékos részarányt képviselhet a 
közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. Szükség 
esetén korrekciós tényezőt kell alkalmazni 
az (1)–(3) bekezdés szerint meghatározott 
mennyiségeknek a 9. cikk szerinti teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 
megváltoztatása nélküli teljesítése 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A referenciaértékek létrehozása során felhasznált források igazolása érdekében, valamint a 
referenciaértékek ambiciózus felhasználása miatt, a kiosztást a referenciaértékek 
alkalmazásával kiszámított kibocsátási egységek szerint kell elvégezni. Az említett 
bekezdésekben szereplő, az ágazat tekintetében meghatározott felső értékeket meghaladó 
mennyiségeket az árverés útján történő értékesítésre szolgáló mennyiségekből kell teljesíteni, 
valamint a felesleget át kell adni az árverés útján történő értékesítés mennyiségéhez. Az első 
esetben az árverés útján történő értékesítésre vonatkozó kibocsátási egységek csökkentése a 
igények csökkentése révén teljesül, és így várhatóan nem nő a kibocsátási egységek ára. 
Annak tisztázása, hogy az ETS-ben meghatározott felső értékeket betartják.
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Módosítás 470
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2013-ban működő és a 2008-tól 
2012-ig terjedő időszakra vonatkozóan 
ingyenes kiosztásban részesülő 
létesítmények részére kiosztandó 
kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség legfeljebb 
akkora százalékos részarányt képviselhet a 
közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. Szükség 
esetén korrekciós tényezőt kell alkalmazni.

(4) A (8) bekezdés sérelme nélkül a 2013-
ban működő és a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszakra vonatkozóan ingyenes 
kiosztásban részesülő létesítmények 
részére kiosztandó kibocsátásiegység-
mennyiség kiszámításának alapját képező 
maximális kibocsátásiegység-mennyiség 
legfeljebb akkora százalékos részarányt 
képviselhet a közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. Szükség 
esetén korrekciós tényezőt kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A következményes kibocsátás kockázata akkor fordul elő, amikor az EU-n belüli és kívüli 
termelőkre a szén-dioxid-kibocsátás tekintetében nem ugyanolyan korlátozások vonatkoznak. 
Megfelelő nemzetközi megállapodás hiányában a következményes kibocsátás kockázatának 
kitett energiaigényes ágazatoknak a szükséges mennyiségű kibocsátási egységet kell 
ingyenesen kiosztani annak megakadályozása érdekében, hogy a kibocsátásokat olyan 
országoknak adják át, amelyek a helyi termelés számára szén-dioxid-kibocsátás tekintetében 
nem írnak elő hasonló korlátozásokat.

Módosítás 471
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2013-ban működő és a 2008-tól 
2012-ig terjedő időszakra vonatkozóan 
ingyenes kiosztásban részesülő 
létesítmények részére kiosztandó 
kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség legfeljebb 
akkora százalékos részarányt képviselhet a 
közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. Szükség 
esetén korrekciós tényezőt kell alkalmazni.

(4) A (8) bekezdés sérelme nélkül a 2013-
ban működő és a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszakra vonatkozóan ingyenes 
kiosztásban részesülő létesítmények 
részére kiosztandó kibocsátásiegység-
mennyiség kiszámításának alapját képező 
maximális kibocsátásiegység-mennyiség 
legfeljebb akkora százalékos részarányt 
képviselhet a közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. Szükség 
esetén korrekciós tényezőt kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Lásd: a 10a. cikk (8) bekezdésével kapcsolatos 2. módosításunk.
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